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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
ދިވެިހރާްއޖެ ، މާލެ  

 

 

       13-K/13/2021/307(IUL) އިޢުލާްނ ަންނބަރު:  
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު
 

 

 ޭބނުްނވެއެވެ.ޯހދުމަށް  ކޮްށދޭނެ ަފރާތެއް ިތރީަގއިވާ ާތަވލުގައިވާ މަސައްަކތްތައް ެއދިލެްއވުމުގެ މަިތން ގެ އެޑިއުކޭަޝންމިނިސްްޓރީ ޮއފް  .1
 ަފާރތްތަކަށް ހުުޅވާލަެމވެ. ދިވެހި މިކަަމށް ޝަރުުޠހަމަާވ  ުފރުަޞތު ަލން ހުަށހެޅުުމގެ ިމމަސައްކަްތތަކަށް ބީވީާމ 

 

 ިޢާމރާތްކުރުުމގެ " ިއންފްރާްސޓްރަކްޗަރގެ ެއންޑް ަހއުސިންގ، ޕްޭލނިންގ ޭނޝަނަލް އޮފް ިމނިސްޓްރީ ބައިެވރިވެވޭނީ  ބީލަްނތަކުަގއި މި .2
 މިބީލަމުގަިއ ބައިވެިރވެވޭނީ . ފަާރތްތަކަށެވެ ރަިޖސްޓަރީވެަފއިވާ  ގޮުތެގމަީތން  ަގއިވާ" ަގާވއިދު މަސައްަކތްކުރާފަރާްތތަކުގެ  ޢަމަލީ

ެގ  GC01 ައދި  10ގެ ގްރޭޑް  GC01،10ގެ ގްޭރޑް  GC01،12ގެ ގްރޭޑް  GC01، 11ގެ ގްޭރޑް  GC01 އެރަޖިްސޓަީރގެ 
 .އަްށ ޝަރުުތހަަމވާ ަފާރތްތަކަެށވެ  10ގްރޭޑް 

 

.ސީ.ީބ( އެންކޮްމެޕޓިޓިވް ބިިޑންގ ) ނޭަޝނަލްށް ަޝރުޠުަހމަާވ ފަރާެތއް ހޯުދމުގެ ަކންަތއް ކުިރޔަްށ ެގންެދޭވނީ ތަކަ މި ަމސައްކަތް  .0
ިއ އުޞޫލުގެ މަިތްނނެވެ. މިކަަމށް ުކރިމަތިާލ ފަާރތްަތކުގަިއ ހުްނަނންެޖހޭ ަޝރުޠުތަާކިއ އިވެލުއޭޓްުކރެޭވ ކްރައިީޓރިާއ ީބލަން ޮފތުގަ 

 .ވެ ބަޔާންކުރެވިަފއިާވނެއެ 
 

 ފީެއއް ރަޖިސްްޓރޭަޝން ިރފަންޑަބަލް -ނޮން ގެ ( ރުފިޔާ ފަސްަސތޭކަ ) ރުފިޔާ 011/-  ބަިއވެރިވުަމށް  މެްއަގއިލަ ބީކޮންމެ  .0
 ޮއންލަިއން  ިމމިނިސްްޓރީގެ   ،އަށް 2121 އޮކްޓޯބަރު 22 އިން 2121 އޮކްޓޯބަރު 11 ބަަލއިގަްނނާނީ  ަފއިސާ . ދައްކަވަްނޖެޭހނެއެވެ

ނޭޑރި - ޕޯޓަލް  ޕޭަމންޓް  ބީލަމަށް  ،ދެއްކުމަށްަފހު ަފއިސާ އަދި. ކޮށެވެ މެުދެވރި (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ ބަ
 ތިީރގައިވާ ކޮޕީ ރަީސދުގެ  ދެއްކި  ފައިސާ  ައދި  އެްޑެރސް މެއިލް -އީ ނަންަބރާއި  ގުޅޭނެ  ،އެޑްެރސް ަނމާއި  ފަާރތުގެ  އެދޭ  ރަޖިސްޓްރީވުަމށް 

 . ފޮނުްއވަންވާެނެއވެ  އެްޑރެަހށް  އީމެއިލް 
 

 www.finance.gov.mv ިއ ބެހޭ ެއންެމހަިއ ލިޔެކިުޔންަތއް ސޮފްޓްކޮޕީ ޯފރެމޓުގައި މި މިނިްސޓްރީގެ ވެބްަސއިޓް ތާ ތްމި މަަސއްކަ .0
މިބީލަާމއި ގުޅިެގން ދޫުކރެވޭ އެްނމެފަުހެގ މަޢުލޫމާތުަތްށ އަދި  ޑަުއންލޯޑް ުކރެެވން ުހންާނނެެއވެ.ފެށިގެން  2121 އޮކްޓޯބަރު 10އިން 

   ވެބްސައިްޓ ެމުދެވރިކޮށް ޯހުދމަކީ ީބލަމަށް ުކރިމަތިާލ ފަރާުތގެ ިޒންާމެއކެވެ.
 

 ނަން  ޕްރޮކިއުމަންޓުގެ  ނަންބަރު  ޕްރޮކިއުމަންޓު
 ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ ޢަދަދު
  ދިވެހި ރުފިޔާއިން 

TES/2021/W-148 
ުބިރ  0ކްލާސްރޫުމގެ  12ަމތިެވރި ސްޫކލް މަލްޓި ާޕރަޕސް ހޯލް އަދި އއ.

  އިމާާރތުެގ މަަސްއކަތް
 ރ110,000.00

TES/2021/W-149  ްރ35,000.00 ބުިރ ިއމާާރތުެގ މަަސއްކަތް  2މ.ނާލާފުިށ ސްޫކލ 

TES/2021/W-150 
 

ނެޑއްޫދ ސްކޫލް  ިއމާރާުތެގ ކްާލސްރޫމް، ލެްބ އަދި އައި.ސީ.ީޓ  2ގދ.ހޯ
 މަސައްކަތް 

 ރ30,000.00

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


 

 

 ،ކުރިންގެ  013:3ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ 1212 އޮކްޓޯބަރު 21އި ބެހޭގޮތުން އެްއެވސް ސުވާެލއްާވަނމަ އީމެއިލް ކުަރްއވާނީ ތަކާ މި ްޕރޮޖެކްޓު .2
 ތިރީަގިއވާ އީެމިއލް އެޑްެރހަށެވެ.

 
ުހށަހަަޅން ޖެޭހެނއެވެ.  ބިޑު ެސކިއުރިޓީ ވަނަ ނަންަބރުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޢަދަަދށް 1ގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުާލނުގެ ތަކު ްޕރޮޖެކްޓު މި .7

 ުދަވހެވެ. 101ބިޑް ސެކިޔުރިީޓެގ މުްއަދތަކީ ބިޑު ހުޅުާވ ާތރީޚުްނ ެފށިެގން 
 
ގެ ޖަލްސާކުާރ ެނޝަނަލް ޓެންޑަރމިނިސްްޓރީގެ މި ގައި 0010:ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ 1221 އޮކްޓޯބަރު  28ުހޅުުވން ޮއންާނނީ  ބީލަން .1

ުހޅުަވން ަކނޑައެިޅފަިއާވ  ،މާލަމުގަެއވެ. ބީލަންތަްއ ުހންަންނާވނީ ސިީޓއުރަެއްއަގއި ބަންދުކުރެވިަފއެވެ. ޭބރުަގއި ީބލަމަށް ދެވިފަިއވާ ނަން 
 ތާރީޚާިއ ވަޤުތު ައދި ބީަލން ހުށަަހާޅ ފަރާުތެގ ަނން ލިޔެވިަފއި ޮއންަނންާވނެއެވެ.

 

 ޫލމާުތ ތިރީަގއިވާ އެޑްެރހުން ލިބިވަަޑއިަގންނަވާެނެއވެ.ޢުއިތުުރ މަ .9
 ،ނެޝަނަލް ެޓންަޑރ

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
 ދިެވހިރާްއޖެ،، އަީމނީަމގު، މާލެ 

 3349147 960+ ,3349102 960+:  ފޯން 
 ibrahim.aflah@finance.gov.mv:  އީމެއިލް 
   tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ

     
 2121 އޮކްޓޯބަރު 11
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