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 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 
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  TES/2022/W-036ޕްރޮޖެކްްޓ ަނންަބރު:     13-K/13/2022/119(IUL) އިޢުލާްނ ަންނބަރު:  
    

 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބިޑު 
 

 
 

ނޭަޝނަލް ރެޒިިލއަންސް ރިކަަވީރ  ،ެއދިލެްއވުމުގެ މަތިން ގެއޮްފ ޔޫތު، ްސޕޯްޓސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެްމޕަަވރމަންޓް  ްޓރީމިނިސް .1
ންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި މާލޭ ޔޫތު އެޕްލޭްނެގ ަދށުްނ ޒުވާުނންގެ ުކރިެއރުވުާމިއ ތަަރއްީޤއަްށ ކުެރވޭމަަސްއކަތް ތަުކެގ ތެެރއިްނ 

ބިުޑ ިމމަސައްަކތްތަކަށް ވީާމ  ޭބނުްނވެއެވެ.ހޯދުމަށް  ފަރާތެއްކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތް  އިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނޮވޭޝަން ލެބްގެގާ
 މިކަަމށް ޝަރުޠުަހަމވާ ަފރާތްތަކަްށ ުހޅުވާލަމެވެ.  ުފުރޞަތުހުށަހެުޅުމގެ 

 
އުޞޫުލެގ .ސީ.ބީ( ެއންކޮމްޕެޓިިޓވް ބިޑިންގ ) ނެަޝނަލް ޝަރުޠުަހމަވާ ފަރާތެއް ހޯުދމުގެ ކަންތައް ކުިރޔަށް ގެްނދެޭވނީ  މަަސއްކަަތށް މި .2

މަތިްނެނވެ. މިކަމަށް ުކރިަމތިާލ ފަާރތްތަކުަގިއ ުހންަނންޖެޭހ ޝަުރޠުތަކާިއ އިވެލުއޭޓްުކރެޭވ ކްރައިީޓރިާއ ބީލަން ޮފތުަގިއ 
 ބަޔާންކުރެވިަފއިާވނެެއވެ 

 
 ޢިމާރާތްުކރުުމގެ " އިްނފްާރސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް ހަުއސިންގ ،ޕްޭލނިންގ ޭނޝަނަލް ޮއފް ިމިނސްޓްރީ ަބއިވެިރވެވޭނީ  ބީލަުމަގއި މި .3

 ބައިވެިރވެވޭނީ  މިބީލަމުގައި . ފަާރތްތަކަށެވެ ރަިޖސްޓަރީވެަފއިވާ  ގޮުތެގމަީތން  ަގއިވާ" ަގާވއިދު މަސައްަކތްކުރާފަރާްތތަކުގެ  ޢަމަލީ
 ހަަމވާ ޝަރުތު  އަށް GC01-05 އަދި GC01 02- GC01-04, GC01-03, GC01, -11 ގްޭރޑް ގެ GC01 ޓަރީގެއެރަޖިސް 

 .ފަރާތްތަަކށެވެ
 

. ަދއްކަަވންޖެޭހނެެއވެ  ފީެއއް  ަރޖިސްޓްޭރަޝން ިރފަންޑަަބލް-ޮނން ގެ ( ރުފިޔާ ސް ސަތޭކަފަ) ރުިފޔާ  115/-  ބަިއވެރިވުަމށް ަލމުގައި މި ބީ .4
 00041އިން  03:8ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ުދވަހެއްގެ   ،އަށް 2122  ޕްރީލުއެ 11 އިން 2212 މާރިޗު  12 ބަލަިއަގްނނާނީ  ފައިސާ 

ނޑޭރި - ޕޯޓަލް ޕޭަމންޓް  އޮްނލައިން މިމިިނސްޓްރީގެއަށް  (13:11އިން  13:31)ރަމަޟާން މަހު:    ޕޭ  ބަ
(https://bandeyripay.finance.gov.mv) ިފަރާުތގެ  އެދޭ ރަޖިސްޓްރީވުަމށް ބީލަަމށް ،ދެއްުކަމށްފަހު ފައިސާ އަދި . ޮކށެވެ މެުދވެރ 

 ީއމެއިލް  ިތރީަގއިވާ  ކޮޕީ ރަީސދުގެ  ދެއްކި  ފަިއސާ އަދި  އެޑްެރސް ެމިއލް-އީ ަނންބަރާއި  ގުޭޅނެ ،އެޑްރެސް  ނަާމއި
 . ފޮނުްއަވންާވނެއެވެ އެޑްރެަހށް

 

 އިްނ  www.finance.gov.mv ބެހޭ ެއންމެަހއި ިލޔެކިުޔންަތއް ސޮްފޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުަގއި މި ިމނިސްޓްީރގެ ވެބްސަިއޓް  ތާއި މި މަަސއްކަ .5
ގުިޅެގްނ ދޫކުރެވޭ އެްނެމފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެްބސައިްޓ  ލަމާ އަިދ މިބި ފެށިެގން ަޑުއންލޯޑް ކުެރވެން ހުންާނނެއެވެ. 2212 މާރިޗު  22

   ކުިރމަިތލާ ފަރާުތެގ ޒިްނމާއެކެވެ. ޑަށްމެުދވެރިކޮްށ ހޯދުަމކީ ބި
 

 ،ގެ ކުިރން 13:00ުދވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ 2212 އެޕްރީލް  5ގޮުތން ެއއްވެސް ުސވާލެއްވާަނމަ އީމެއިލް ކުަރްއާވނީ ުގޅޭ ޓާއި މި ޕްޮރޖެކް .6
 ތިރީަގިއވާ އީެމިއލް އެޑްެރހަށެވެ.

 

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


 

 

 ބިޑް . ެޖހޭނެއެވެ ހުށަހަަޅން (ރުފިޔާ  ހަތްދިހަ އަށް ހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރ78,500/- ޮގތުަގއި ބިޑްސެކިޔުރިީޓގެ  ޕްރޮޖެކްޓުގެ މި .7
 .ދުަވހެވެ 141 ތާރީުޚންެފށިެގން  ހުުޅވާ  ބިޑް  މުްއދަތަކީ ސެކިޔުރިޓީގެ

 

މިިމނިސްޓްރީގެ ެނޝަނަލް ޓެންޑަރގެ  ޖަލްސާކުާރ  ގައި 0011:ުދވަހުގެ  ބުދަ ވާ  2122  އެޕްރީލު  31ހުޅުވުްނ ޮއންާނނީ  ބިޑު .1
ވާ ާތރީޚާިއ އި ފަައޅާހުޅުަވން ަކނޑަ ،ަފއިވާ ަނންފައެވެ. ބޭރުަގއި ބީލަަމށް ދީށްންވާނީ ސިޓީއުަރއެއްގައި ބަންދުކޮ ުހްނނަ ބިޑުތައްމާލަމުގަެއވެ. 
 ަފއި ޮއންަނންާވނެއެވެ.ހުށަހަާޅ ފަާރތުެގ ނަްނ ލިޔެ ބިޑު ވަޤުތު ައދި 

 

 އިތުުރ މަޢުޫލމާުތ ތިރީަގއިވާ އެޑްެރހުން ލިބިވަަޑއިަގންނަވާެނެއވެ. .3
 

 ،ނެޝަނަލް ެޓންަޑރ
 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ 

 ދިެވހިރާްއޖެ،، އަީމނީަމގު، މާލެ 
 3349115 960+3349319 960+,3349296 960+:  ފޯން 

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

 2122މާރިޗު  02
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