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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ

 

 TES/2022/CA-008ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:                     13-K/13/2022/172(IUL) :ބަރުނަން އިޢުލާން 
 

   ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބިޑު

ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްޓްމަންޓުގައި ، މަތިން ލެއްވުމުގެއެދި ގެ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް .1
މަށް މިމިނިސްޓްރީން ކުިރ ފަރާތެއް ހޯދު ކޮއްދޭނެ އްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކާން ތަ ކައްކާ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ  އިޢުލާނަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެވިފައެވެ.  13-K/13/2022/152(IUL) ނަންބަރ 
  ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުތުހަމަާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ރިފަންަޑބަްލ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ރުފިޔާ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނޮން 500/-  ބައިވެރިވުމަށް ބީލަމުގައިމި .2
 9:00ބަންދޫ ނޫން ކޮނެމެ ދުވަހެއްގެ 2022 މޭ  9އިން  2022އެޕްރީލް  04ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 

ބަނޑޭރި  -މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް   ،އަށް 13:00އިން 
ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަްށ  ،މެދުވެރި ޮކެށވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ

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

ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް  (ހާސް ފަސްއެއްލައްކަ ހަތްދިހަރ )-/175,000ގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ .3
 ދުވަހެވެ.  148ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން  24އެޕްރީލް  2220މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  .4
ރެވޭ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ދޫކު މި، އަދި އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. www.finance.gov.mv ވެބްސައިޓް

 .ެވްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ އްއެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަ

 ބީލަން ޕޯަޓލް  -މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަްށ ާޤއިމް ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޯޕޓަލް .5
)https://beelan.finance.gov.mv/ ( ،ީގެން ބީލަންވެރިން އެ ޕޯޓަލް އަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ ގުޅި މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވާތ

 .ޕޯޓަލް މެދުެވރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަންވެރިންގެ ިޒންމާއެކެވެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ
 

ބީލަން ހުށަހެޅޭޕޮއިންްޓ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަން  އާ އެއްގޮތަްށ ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގައި ވިޔަސް 2ޕޮއިންޓު ނަންބަރު  .6
މި މަސައްކަތަށް ބިުޑ ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ވާ ަފރާތްތަކަށެވެ ޕޯޓަލްއަށް ރަޖިސްޓަރީ ބީލަން  ގައިވާ ޮގތަށ5ްނަންބަރު 

ޕޯޓަލް ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނެއެވެ. ށް ރަޖިސްޓަރީ ވާން އޮންނަ މުއްދަތުގައި ޕޯޓަލް އަބީލަން ތާރީޚުގެ ކުރިން 
  ވެ. ނުލިބޭނެއެ އްނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީަލން ހުށަހެޅުމުެގ ފުރުސަތެ ޓަރީރަޖިސްއެ މުއްދަތުގައި 

   
މިނިސްޓްރީ  ގައ11:00ިގެ ދުވަހު ބުދަ ވާ 2022 އެޕްރީލް  13ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ޕްރޮޖެކްޓާއި  .7

ރިންަނށް ހެޅުމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބީލަންވެއޮންލައިން ކޮށް ބިޑު ހުށަ ،މިބައްދަލުވުމުގައި އޮފް ފިނޭންސްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމްގައެވެ.
 ދެވޭނެއެވެ.

 

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


ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ 0031:ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  26އެޕްރީލް  2022އެއްެވސް ސުވާލެއްވާނަމަ މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން  .8
 އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 

  ގެ 00:0011: ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  12މޭ  2022 ޕޯޓަލް މެދިވެރިކޮށް ބީލަންންޖެހޭނީ ޅަހުށަހަ ބިޑުމިޕްރޮޖެކްޓުގެ  .9
 ބީލަން  .ގައެވެ 0000:31:ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  12 މޭ  2022 ހުޅުވުން އޮންނާނީ  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑުއަދި  ކުރިންނެވެ.

އެ އަިދ އެވެ. ން ުހންނާނެިލބެ ހުށަހެުޅމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެޭހ ގޮތުެގ ގައިޑެއް ބީލަން ޕޯަޓލް އިން ބިޑުޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 
 ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބިޑުހުށަހެޅުމުގެ އެންމެހައި ަކންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ  ބިޑުވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަްށ ގައިގައިޑް
  ނުގަނެވޭނެއެވެ. އެއްބަލަ ބިޑެއްފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް  ބިޑުމެދުވެރިކޮށް ހުަށަހޅާ  ޕޯޓަލް ބީލަން

 ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު  .10

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ،، އަމީނީމަގު، މާލެ
 3349191 960+: ފޯން 

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