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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

  TES/2022/G-013 ޖެކްޓް ނަންބަރު: ޕްރޮ 13-K/13/2022/261(IUL) އިޢުލާން ނަްނބަރު:
    

 ދަޢުވަތު ހުށަހެޅުމުގެ ބިޑު ބީލަނ

   މުގެ ދަޢުވަތު ހުށަހެޅު  
 މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -ސާފު ރާއްޖެ 

 D199-MVގްރާންޓް ނަމްބަރ: 
 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ގެ  2ޒޯން 
RFB-GO-158469-MEE-MV 

 
 

 

 

ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގަމުްނދާ މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްްޓ  ސަރުކާރަށް ދިވެހި .1
ގައި ވޭސްޓް މެނޭޖްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އިކްއިޕްމެންްޓ ގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކު  2)އެމް.ސީ.ޕީ( ދަށުން ޒޯން 

 .ހުޅުވާަލމެވެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުމުގެ ބީަލން  ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
 

ިތރީގައި ދެންނެވިފަިއާވ  ،ަމތިންއެދިލެއްވުމުގެ ގެ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެްކނޮލޮޖީ، ޔަރަންމަްނޓްނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަމި .2
މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް  މި ،ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މަސައްކަތްރައް 
 ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލަމެވެ. ރިހާހުޝަރުޠުހަމަވާ 

 
 

ވާރލްޑް ބޭންްކ ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ އުޞޫލުން،  އިންޓަރނޭޝަނަލްމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ މި .3
ކްރެޑިްޓ އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަުށން ގައުުމތަކުން ތަކެތި ޯހދުމާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތަްއ  IDAގައިޑްލައިންސް: 

އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން،  އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ގައި 2017 ނޮވެމްބަރ، 2016ޖުލައި   1ޑޭޓަޑް -ހޯދުން 
 ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަަކށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިގެންނެވެ.

 
ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ރުފިޔާގެ ނޮން ދިވެހި  (ފަނަރަ ސަތޭކަ ) ,5001/-  ބައިވެރިވުމަށް މި ބީލަމުގައި  .4

މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ، އަށް  2022 އޮކްޓޫބަރު  4  އިން 2022 އޮގަސްޓް  24 ނީ ފައިސާ ބަލައިގަންނާ ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. 
ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު، މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަނޑޭރި ޕޭ -ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް 

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

 

މި އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  2022 އޮގަސްޓް 24 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް .5
ައދި މިބީލަމާއި ގުޅިގެްނ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް

 ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ.މަތިލާ ކޮށް ހޯުދމަކީ ބީލަމަށް ކުރިދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެބްސައިޓް މެދުވެރި
 

ދުވަުހެގ  ބުރާސްފަތި ވ2022ާ ސެޕްޓެންބަރު 15 ކުރައްވާނީ އީމެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްެވސް ބެހޭގޮުތން ޕްރޮޖެކްޓާއި މި .6
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ގެ ކުރިން 14:00



 

 

 
 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ( ތިންސަތޭކަ ހަތްިދހަ ަފސްިތންހާސް )  3,375.00USD ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .7

ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް  ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ން ދިވެހި ރުފިޔާއި އަދަދެއްގެ އެއްވަރެއްގެ އަދަދާ އެނުވަތަ 
 ދުވަހެވެ.  148ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން 

 
ނެޝަނަލް ގެ މިނިސްޓްރީ މިގައި  11:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2022 ޮއކްޓޫބަރު 6ހުޅުވުން އޮްނނާނީ  ބީލަން .8

 ތައް ަބލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.ބީލަންގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  ޓެންޑަރގެ
ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެއި ބީލަންތައް ހުްނނަންވާނީ ސިޓީއުަރއެއްގަ

 ވެ.ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެ ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެތާރީޚާއި ވަޤުތު އަދި 
 

 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .9
 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،

 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ   

  3349104 (960) ,3349147 (960) ,3349106 (960): ފޯން
  ibrahim.aflah@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ
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