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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ  

 

 

  TES/2022/W-079ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:  13-K/13/2022/350(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:
    

   މުގެ ދަޢުވަތު ހުށަހެޅު  ބިޑު 
 

 

 

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން  ،އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް  .1
ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ބ. މާޅޮސް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން

 ހުޅުވާލަމެވެ.މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް 
 

 މި ބީލަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ތިރީގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤަވާއިދާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ.  .2
 

a. ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" 

b.  ުމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ "ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެވޯޑް ކުރެވޭނެ އަދަދ
 ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު"

c. "ީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓުގެ " ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސ 
 

 ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ )އެން.ސީ.ބީ( އުޞޫލުގެ މި މަސައްކަތަށް .3
މަތިންނެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި 

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ
 

ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ -ސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނޮންފަރުފިޔާ ) 500/-  މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް .4
އަށް  14:00އިން  8:00ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ   ،އަށް 2022 ޑިސެންބަރު  8އިން  2022 ނޮވެންބަރު  15ބަލައިގަންނާނީ 

މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަނޑޭރި ޕޭ -މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް 
ގެ މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދު-ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ ،ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ،ދެއްކުމަށްފަހު

 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.  ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ކޮޕީ
 
އިން   www.finance.gov.mv މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  .5

އަދި މިބިޑާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް  ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.ފެށިގެން  2022 ބަރު ނޮވެން  16
   މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

 
 ،ގެ ކުރިން 13:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  2220 ނޮވެންބަރު  28މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ  .6

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 

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


 

 

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ހާސް ރުފިޔާ( ދެލައްކަ ސާޅީސް ތިންހާސް ރ )243,000/-މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި  .7
 ދުވަހެވެ. 148މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން 

 
 ނެޝަނަލް  މިމިނިސްޓްރީގެ ގައި 11:00:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ވާ  12ޑިސެންބަރު  2022 އޮންނާނީ ހުޅުވުންމިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު  .8

 ހުޅުވަން  ،ނަން ދީފައިވާ  ބީލަމަށް ބޭރުގައި. ބަންދުކޮށްފައެވެ ސިޓީއުރައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ބިޑުތައް. މާލަމުގައެވެ  ޖަލްސާކުރާ  ޓެންޑަރގެ
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެފައި ނަން ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ  ބިޑު އަދި  ވަޤުތު ތާރީޚާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 
 .އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .9

 
 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
 ދިވެހިރާއްޖެ،، އަމީނީމަގު، މާލެ

 3349115 960+3349191 960+,3349296 960+:  ފޯން 
 ahmed.ikram@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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