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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 TES/2021/G-004 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު: 13-K/13/2021/162(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު: 
    

   ދަޢުވަތު   ހުށަހެޅުމުގެ   ބީލަން  

 

 ) އިތުރުކުރުން  މުއްދަތު   ދަޢުަވތުެގ  ހުށަހެޅުމުެގ ބީލަން، 13-K/13/2021/98(IUL):  ނަންބަރު އިއުލާނު   ކުރެުވނު ގައ2021ިއެޕްރީލް  5(

 

ޕްލާންޓްތަކެއް    ޖެނެރޭޝަން  ޕަވަރ ހައިބްރިޑް  ޑީސަލް- ޕީވީ  ސޯލަރ   ޓައިޑް - ގްރިޑް   ރަށެއްގައި 26  ދިރިއުޅޭ މީހުންރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގެ  

 ރުން އިންސްޓޯލްކު   ސަޕްލައިކުރުމާއި ޑިޒައިންކޮށް 

 

ބޭންކު  ރުންސަރުކާ  ެވހިދި .1 އިންެވސްޓްމަންޓް  ހިންުގލޯނު    ެގއީ.އައި.ބީ)(  ޔޫރަޕިއަން  ހަމަޖެހިފައިާވއެހީަގއި    ޕްރިޕެއަރިންގ   މަށް 

ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުެގ މީހުން ދިރިއުޅޭ    ދަށުން   ގެޕްރޮޖެކްޓު   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެނަރޖީ  ލްސަސްޓެއިނަބަ   ފޮރ  އައިލެންޑްސް  އައުޓަރ

އަދި    ސަޕްލައިކުރުމާ  ޑިޒައިންކޮށް  ޕްލާންޓްތަކެއް  ޖެނެރޭޝަން  ޕަަވރ  ހައިބްރިޑް  ޑީސަލް-ޕީީވ  ސޯލަރ   ޓައިޑް-ގްރިޑްރަށެއްަގއި  26

 ެވ. ހަމަޖެހިފައެ ވަނީ   ހޯދުމަށް ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނެ  މަސައްކަތްރުމުެގ އިންސްޓޯލްކު

 

  ސޯލަރ   ޓައިޑް - ރަށެއްގައި ގްރިޑް 26ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ    މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ބޭނުމަށް  ،ވީމާ  .2

އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ    ޑިޒައިންކޮށް  ޕްލާންޓްތަކެއް   ޖެނެރޭޝަން   ޕަވަރ   ހައިބްރިޑް   ޑީސަލް - ޕީވީ އަދި    މަސައްކަތަށް ސަޕްލައިކުރުމާ 

 . ހުޅުާވލަމެެވބީލަން ހުށަހެޅުމުެގ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަާވ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  

 

ން  އުސޫލު   އެންެވލޮޕް   ޓޫ   ސްޓޭޖް   ސިންަގލް   ލުެގ މަތިންސޫއިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިްވ ބިޑިންގ (އައި.ސީ.ބީ) އު  ޓަކީމި ޕްރޮޖެކް .3

 ބީލަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެެވ.

 

 ފުރިހަމަާވންާވނެއެެވ. ތިރީަގއިާވ ޝަރުތުތައް  މަށް މި ބީލަމުަގއި ބައިވެރިުވ .4
 މާލީ ތަނަވަސްކަން 

 ާުވންލިބިފައި އެމެރިކާ ޑޮލަރުމިލިއަން   24 އެްވރޭޖްކޮށް   ގެ ޮގތުަގއިމު ތަނަަވސްކަ ކުންފުނީެގ މާލީ  އަހަރު   3އިތުވި ފ . 

 

 ތަޖުރިބާ 

   12.8މަދުވެގެން  އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތެއްެގ އަުގ    މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން   2މިބާވަތުެގ    އަހަރު ތެރޭަގއި   5ފާއިތުިވ  

 .ކަމުގައިުވން އެމެރިކާ ޑޮލަރުލިއަން  މި

 

 ފައިވާނެއެެވ. ށްަގއި ބަޔާންކޮޑޮކިއުމަންޓް ބިޑިންގް ތައް  ޠު ޝަރު  ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ބީލަމުަގއި ބައިެވރިވާ 

 

 ރީގައިާވ އެޑްރެހުން ލިބިަވޑައިަގންނަވާނެއެެވ.  ގުޅިެގން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންާވނަމަ ތި ބީލަމާއި މި  .5

 

 ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު،

 ، ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، 



 
 

 ދިެވހިރާއްޖެ، ،203792 އަމީނީމަުގ، މާލެ، 

  3349147 (960+)، 3349106 (960+) ،3349113 (960+):  ފޯން 

  mohamed.mafaaz@finance.gov.mv:  އީމެއިލް 
 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ

 

ކުރުމަށްޓަކައި    ބައިެވރިވުމަށް  ބީލަމުަގއި .6 ރުފިޔާ   /1,500-ރަޖިސްޓްރީ  ފަސްސަތޭކަ)   (ސަތޭކަ)   100ނުވަތަ    (އެއްހާސް 

އިން    5އެޕްރީލް    1202  ނީ ބަލައިަގންނާ   ފައިސާ   ެވ.ދައްކަަވންޖެހޭނެއެ   ފީއެއް   ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ރިފަންޑަބަލް-ނަން ޑޮލަރުެގ ޔޫއެސް

 ޕޭ   ބަނޑޭރި   -   ޕޯޓަލް   ޕޭމަންޓް  އޮންލައިން   މިމިނިސްޓްރީގެ   ،އަށ13ްޖޫން    1202

)https://bandeyripay.finance.gov.mv(  ިދައްކަަވން    އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން  .ކޮށެެވ  މެދުވެރ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ 

ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ޙިއްސާ    ަގއިާވ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް މަތީ ބޭނުންފުޅުާވނަމަ ޖަމާ ކުރައްވަންޖެހޭ ބޭންކް އެކައުންޓުެގ މަޢުލޫމާތު  

ޑްރެހަށް ހުށަހެޅުމުން ނުަވތަ  ަވނަ ނަންބަރުގައިވާ އ5ެފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނުެގ  ެވ. އަދި ކުރެވޭނެއެ 

 ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެޭވނެއެެވ.  ބީލަން އީމެއިލް ކުރެއްުވމުން 

 ްހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަނ 

  ިގުޅޭޮގތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެސް، އަދި ފޯނު ނަންބަރު  ބީލަމާއ 

 ަގެ ކޮޕީ ސްލިޕް  ޓްރާންސެކްޝަން ސީދު ނުަވތަފައިސާ ދެއްކި ކަމުެގ ރ 

 

ޕްރޮޖެކްޓުގެ   .7 މިމިނި  ޑޮކިއުމަންޓް  ބިޑިންްގމި  ފޯރމެޓްގައި  ެވބްސައިޓް  ސޮފްޓްކޮޕީ  އިން   www.finance.gov.mvސްޓްރީގެ 

ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމާއި،    ލިބެން  މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ެވބްސައިޓުން   .ހުންނާނެއެެވ ޑައުންލޯޑް ކުރެެވން

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެެވ.  ބީލަން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ 

 

  ޢަދަދާ  އެ   ނުވަތަ  ޑޮލަރު   އެސް . ޔޫ   ސްހާ ވިހިލައްކަ  ތިން (   ޑޮލަރު  އެސް.ޔޫ   320,000  ގޮތުގައި   ސެކިޔުރިޓީގެ   ބިޑް  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ  .8

 208  ފެށިެގން  ތާރީޚުން  ހުޅުވާ   ބިޑް  މުއްދަތަކީ  ސެކިޔުރިޓީެގ  ބިޑް.  ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެެވ  ) ރުފިޔާ  ދިވެހި  ޢަދަދެއްގެ   އެއްވަރެއްގެ 

 ދުަވހެެވ. 

 

  ޖަލްސާކުރާ  ޓެންޑަރގެ   ނެޝަނަލް  މިނިސްޓްރީގެ   މި  އިގަ 11:00  ދުވަހުގެ   ހޯމަ  ވާ   14  ން ޖޫ  1202  ހުޅުުވން އޮންނާނީ  ބީލަން .9

  ހުޅުވަން   ،ނަން   ދެިވފައިާވ  ބީލަމަށް  ބޭރުގައި .  ބަންދުކުރެިވފައެެވ  ސިޓީއުރައެއްަގއި  ހުންނަންވާނީ  ބީލަންތައް .  މާލަމުގައެެވ

ހުށަހަޅާ  ަގޑިޖެހުމަށް  .އޮންނަންާވނެއެެވ  ލިޔެިވފައި  ނަން  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އަދި  ަވޤުތު  ތާރީޚާއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ ފަހު 

ކުރެޭވނެއެެވ.ބީލަންތައް   ރައްދު  އަނބުރާ  ފައިނޭ   ބަލައިނުަގނެ  ހުޅުުވމަށްފަހު  އެންެވލޮޕް  ޓެކްނިކަލް  އެންބީލަމުގެ  ެވލޮޕް  ންޝަލް 

ޓެކްނިކަލް އިެވލުއޭޝަންގައި ފާސްާވ ފަރާތްތަކުގެ އެކަންޏެެވ.  ންޝަލް އެންެވލޮޕް ހުޅުާވނީ  ނުހުޅުާވ ރައްކާކުރެޭވނެއެެވ. އަދި ފައިނޭ 

 އަނބުރާ ރައްދު ކުރެޭވނެއެެވ.   ންޝަލް އެންެވލޮޕް ނުހުޅުަވއިނޭ ފައި  ފާސްނުާވ ފަރާތްތަކުެގ އިެވލުއޭޝަންަގއި ޓެކްނިކަލް

 

 2120 ޖޫން  3
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