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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

 TES/2022/CA-003-R01ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:                 13-K/13/2022/244(IUL) :ބަރުނަން އިޢުލާން 
 

   ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު 
 

ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ  ހދ. ހަނިމާދޫގައި ތިއްބަވާ ސިފައިންނަށް ކައްކާ ކާން  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން .1
ފެބުރުވަރީ  13-K/13/2022/51 (7(IUL)ހޯދުމަށް މިމިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އްފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަ 

މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ، ޅިގެން އެމަސައްކަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކޮށްއިޢުލާނާ ގު( 2222
 ހުޅުވާލަމެވެ.

 
ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ރުފިޔާ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނޮން 500/-  ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމުގައިމި .2

މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން   ،އަށް 2022 އޮގަސްޓް  8އިން  2022 އޮގަސްޓް  1ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 
ނޑޭރި ޕޭ -ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް   ،މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަ

މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި -ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ ،ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ރަސީދުގެ ކޮޕީ 

 
ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ރުފިޔާ( ންސަީވސް ހާސްފަރ )-/25,000ތުގައި ގެ ގޮ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓުގެ .3

 ދުވަހެވެ.  848މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 

ިމނިސްޓްރީގެ މި އިން ފެށިގެން  2022 އޮގަސްޓް   28 ފޯރމެޓުގައި ސޮފްޓްކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތައް އެންމެހައި ބެހޭ މަސައްކަތާއި މި .4
ރެވޭ ީބލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކު މި، އަދި އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. www.finance.gov.mv ވެބްސައިޓް

 .ެވްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ އްއެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަ
 

މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވީނ އެކަމަށް ޤާއިްމ ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން  .5
ބީލަންވެރިން އެ ޕޯޓަލް އަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ  މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވާތީ، /https://beelan.finance.gov.mvޕޯޓަލް 

 .ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަންެވރިންގެ ޒިންމާއެކެވެ މަޢުލޫމާތު ގެން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެގުޅި
 

ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ޕޮއިންޓް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގައި ވިޔަސް އާ އެއްގޮތަށް 2ޕޮއިންޓު ނަންބަރު   .6
ށް ރަޖިސްޓަރީ ވާން އޮންނަ މުއްދަތުގައި . ޕޯޓަލް އަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ ގައިވާ ގޮތަށް ޕޯޓަލްއަށް ރަޖިސްޓަރ5ީނަންބަރު 

  ނުިލބޭނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ީބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 
 

ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ 83:22ދުވަހުގެ  ވާ އަންގާރަ  2222އޮގަސްޓު  03އެއްެވސް ސުވާލެއްވާނަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން  .7
 އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 

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


ގެ 82:22:22 ދުވަހުގެ ވާ އަންގާރަ  20އޮގަސްޓު  2222 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބީލަން ޕޯޓަލް މެދިވެރިކޮށް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު .8
 ބީލަން  ގައެވެ. 88:22:22ދުވަހުގެ ވާ ބުދަ  82އޮގަސްޓު  2222 ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު އަދި  ކުރިންނެވެ.

ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑެއް ބީލަން ޕޯޓަލް އިން ލިބެން ހުންާނނެއެވެ. އަދި އެ 
. ގައިޑްގައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުަށަހޅާ ބިޑު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބިޑެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.  ބީލަން
 

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

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

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