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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 

   /W/1202TES-097ޖެކްޓް ނަންބަރު: ޕްރޮ 138/12K/13/20-(IUL)13 އިޢުލާން ނަްނބަރު:
    

 މުގެ ދަޢުވަތު ބީލަން ހުށަހެޅު 
 

 މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް -ސާފު ރާއްޖެ 

 D199-MVގްރާންޓް ނަމްބަރ: 

 MV-MEE-159361-GO-RFBޕްރޮޖެކްޓް ރެފަރެންސް ނަންބަރު: 
 

 

 

 

ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގަުމންާދ މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ދިވެހި ސަރުކާރަށް  .1
ރަށުގައި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ  4ގައި ހިމެނޭ ތިރީގައި މި ދަންނަވާ  5އަދި  4)އެމް.އީ.ސީ.ޕީ( ދަށުން ޒޯން 

 .ހުޅުވާލަމެވެ ފުރުޞަތު ުހށަހެޅުމުގެ ބީލަން ފަރާތްތަކަށް ވެރިވާޤުޝައުށް ގެ މަސައްކަތަރުމުއަޕްގްރޭޑްކު  މަރުކަޒުތައް
 

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެްއ ިތރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަްތރައް  ،އެދިލެއްވުމުގެ މަިތންމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ގެ  .2
ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުެގ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަާވ  މި ،ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާހޯދަން 

 ހުޅުވާލަމެވެ.
 

 މަޝްރޫޢުގެ ނަން  ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ އަދަދު 

 50,000.00ރ
 ވަޞީލަތްތައް ކުްނޏާއި އިގަފޮނަދޫ. ލ އަދި ިނލަންދޫ. ފ ،ކުޑަހުވަދޫ. ދ ،މުލި. މ

 މަސައްކަތް  އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަރުކަޒުތައް މެނޭޖްކުރާ
 
ނޭޝަނަލް  އޮފް މިނިސްޓްރީ އެފަރާތަކީ ކުރިން އެވޯރޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަރާތަށް ޝަރުތުހަމާވާ މިމަސައްކަތަށް .3

 "ގަވާއިދު މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ" އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ އެންޑް ހައުސިންގ ،ޕްލޭނިންގ
ޤަވައިދުގަިއ  އިސްވެެދންނެވުނު ނުވަތަ ،ފަރާތެއްކަން ވެފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ދަށުން ގެ( R-2019/1019 ނަންބަރު ގަވައިދު(

   .ކަށަވަރުކޮށްދޭްނވާނެއެވެ ފަރާތެއްކަން ރަޖިސްޓްރީވެވޭނެ ކުރާގޮތަށް ބަޔާން
 

ވާރލްޑް ބޭންްކ ންގ އުޞޫލުން، ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑި އިންޓަރނޭޝަނަލްހޮވާނީ  ފަރާތްތައް މިމަސައްކަތް ކުރާނެ  .4
ކްރެޑިްޓ އަދި ހިލޭ އެހީގެ ދަުށން ގައުުމތަކުން ތަކެތި ޯހދުމާއި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތްތަްއ  IDAގައިޑްލައިންސް: 

ރުތު ހަމަވާ ހުރިާހ ަގއި އިސްލާޙުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ޝަ 2016ޖުލައި  1 -ހޯދުން 
 ހުޅުވާލެިވގެންނެވެ.ޢާއްމުކޮށް ފަރާތްތަކަށް 

 
ރިފަންޑަބަލް ަރޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ރުފިޔާގެ ނޮންދިވެިހ  (ފަނަރަ ސަތޭކަ) ,5001/-  ބައިވެރިވުމަށް މި ބީލަމުގައި .5

މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިްނ ، އަށް  2021 ޖޫން  06  އިން 2021  މޭ  05 ނީފައިސާ ަބލައިގަންނާ ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. 
މެދުވެރި ޮކށެވެ. އަދި ފައިސާ  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ބަނޑޭރި ޕޭ -ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް 



 

 

މެއިލް އެޑްރެސް އަދި -ދެއްކުމަށްފަހު، ބީލަމަށް ރަޖިސްްޓރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް، ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ
 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ. ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ގެ ކޮޕީފައިސާ ދެއްކި ރަސީދު

 
މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެުޓގައި  2021މޭ  06 މި މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ އެންމެަހއި ލިޔެކިޔުންތައް .6

އަދި މިބީަލމާއި ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.  www.finance.gov.mvވެބްސައިޓް
 މަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިއެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުަތށް ވެްބސައިޓް މެދުވެރި

 
ގެ  14:00ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ 2021 މޭ  19 ރައްވާނީކު  އީމެއިލް ސުވާލެއްވާނަމަ އެއްވެސް ބެހޭގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓާއި މި .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން
 

 ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ުހށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.  2މި މަސައްކަތުގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ މި އިޢުލާނުގެ  .8
 

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ގެ މިނިސްޓްރީ މި ގައި  11:00 ދުވަހުގެ  ހޯމަ ވާ  2021 ޖޫން  07ނީ ހުޅުވުން އޮންނާ  ބީލަން .9
ބީލަްނތަްއ  ތައް ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.ބީލަން ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. 

ހުޅުވަްނ  ،،ޮލޓު ނަންބަރުބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން ވެ.ބަންދުކުރެވިފައެިއ ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައެއްގަ
 ވެ.ަނން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަޤުތު އަ

 
 ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ޢުއިތުރު މަ .10

 ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ ،
 ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ،ޖެދިވެހިރާއް، އަމީނީމަގު، މާލެ   
  3349191 (960) ,3349147 (960) ,3349106 (960): ފޯން

 aminath.naaheen@finance.gov.mv :  އީމެއިލް

  tender@finance.gov.mv :  ކޮޕީ

 
 2021 މޭ 4
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