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   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 TES/2022/G-005 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު: 13-K/13/2022/53(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު: 
    

   ދަޢުވަތު   ހުށަހެޅުމުގެ   ބީލަން  

 

 ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓް ސޮލިޑް  ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ގްރޭޓަރ މާލެ  
 

ހިންގަ   ގެ )  ބީ.ޑީ.އޭ(  ބޭންކް  ޑިެވލޮޕްމަންޓް   އޭޝިއަން   ރުން ސަރުކާ  ެވހި ދި .1   އެންވަޔަރަންމަންޓަލް   މާލެ   ގްރޭޓަރ  މުންދާ އެހީގައި 

  އިކުއިޕްމަންޓް   ކަލެކްޝަން  ޭވސްޓް ސޮލިޑް    މާލެ  ގްރޭޓަރ  ދަށުން   ެގ  ޕްރޮޖެކްޓް   މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް   އެންޑް  އިމްޕްރޫވްމަންޓް

 ެވ. ހަމަޖެހިފައެ ަވނީ   ހޯދުމަށް   ފަރާތެއް ކޮށްދޭނެ  ސަޕްލައި 

 

މަސައްކަތަށް    ބޭނުމަށް   ޓެކްނޮލޮޖީގެ   އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް  ،އެންަވޔަރަންމަންޓް  އޮފް   މިނިސްޓްރީ   މާ ީވ .2   ބީލަން ތިރީަގއިވާ 

 . ހުޅުާވލަމެެވ  އަލުން  ފަރާތްތަކަށް  ހުރިހާ   ޝަރުޠުހަމަާވ މިކަމަށް  ދަޢުަވތު  ހުށަހެޅުމުެގ

 

 އިކުއިޕްމަންޓް   ކަލެކްޝަން  ވޭސްޓްސޮލިޑް    މާލެ ގްރޭޓަރ   އޮފް  ޕްރޮކިއުމަންޓް

ރެފިއުސް ކަލެކްޝަން ވެހިކަލްސް (ލިފްޓަރ އާއެކީ)، ސްކިޕް ޓްރަކްސް (ސްކިޕް ކޮންޓޭނަރ އާއެކީ)، މަލްޓިޕާރޕަސް :  1ލޮޓް  

 ޑަމްޕް ޓްރަކްސް، 

 ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން ބިންސް :  2  ލޮޓް

 

ޕްރޮޖެކް .3 އު  ޓަކީ މި  (އައި.ސީ.ބީ)  ބިޑިންގ  ކޮމްޕެޓިޓިްވ  މަތިން،  ސޫއިންޓަރނޭޝަނަލް  ވަން    ސްޓޭޖް  ސިންަގލް  ބީގެ .ޑީ.އޭލުގެ 

 ން ބީލަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޕްރޮޖެކްޓެކެެވ. އުސޫލު  އެންެވލޮޕް 

 

 ފުރިހަމަާވންާވނެއެެވ. ތިރީަގއިާވ ޝަރުތުތައް  މަށް މި ބީލަމުަގއި ބައިވެރިުވ .4
 

   ްގޮތުަގއިމު ތަނަަވސްކަ ކުންފުނީެގ މާލީ  އަހަރު  3އިތުިވ  ފާ:  1ލޮޓ ޑޮލަރު   6,450,000  އެވްރޭޖްކޮށް   ގެ   އެމެރިކާ 

 . ުވންލިބިފައި

   ްފ2ާލޮޓ މާލީ  އަހަރު   3އިތުިވ  :  ޮގތުަގއިމު ތަނަަވސްކަ ކުންފުނީެގ  ޑޮލަރު   460,000  އެވްރޭޖްކޮށް   ެގ    އެމެރިކާ 

 . ުވންލިބިފައި

   ްމަދުވެގެން  އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތެއްެގ އަުގ    މަސައްކަތްކޮށްފައިުވން  3މިބާވަތުގެ    އަހަރު ތެރޭަގއި   3ފާއިތުިވ  :  1ލޮޓ

 . ކަމުގައިވުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  2,580,000

   ްމަދުވެގެން  އަދި ކޮންމެ މަސައްކަތެއްެގ އަުގ    މަސައްކަތްކޮށްފައިުވން  3މިބާވަތުގެ    އަހަރު ތެރޭަގއި   3ފާއިތުިވ  :  2ލޮޓ

 . ކަމުގައިވުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު 185,000

 

 ފައިވާނެއެެވ. ށްަގއި ބަޔާންކޮޑޮކިއުމަންޓް ބިޑިންގް ތައް  ޠު ޝަރު  ހުރިހާ ތްތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ފަރާބީލަމުަގއި ބައިެވރިވާ 

 

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

 



 
 

 ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު،

 ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެްގޒެކެޓިްވ، 

 ، 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 

  10  ފެބުރުވަރީ  2022  ނީބަލައިގަންނާ   ފައިސާ   ެވ.ދައްކަަވންޖެހޭނެއެ   ފީއެއް   ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ރިފަންޑަބަލް-ނަން ޑޮލަރުެގ ޔޫއެސް

  ޕޭމަންޓް  އޮންލައިން  މިމިނިސްޓްރީެގ  އަށް  14:00  އިން  8:00  ދުވަހެއްގެ   ކޮންމެ  ނޫން   ބަނދު  ، އަށް 22  މާރިޗު   2022  އިން 

ޒަރީއާއިން   .ކޮށެެވ  މެދުެވރި )https://bandeyripay.finance.gov.mv( ޕޭ  ބަނޑޭރި  -  ޕޯޓަލް   އިލެކްޓްރޯނިކް 

  ަގއިާވ އީމެއިލް އެޑްރެހަށްމަތީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޖަމާ ކުރައްަވންޖެހޭ ބޭންކް އެކައުންޓުެގ މަޢުލޫމާތު  

ަވނަ ނަންބަރުަގއިވާ  5ފައިސާ ދެއްކެުވމަށްފަހު އަންނަނިިވ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނުެގ  ެވ. އަދި ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ޙިއްސާ ކުރެޭވނެއެ 

 ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެއެެވ.  ބީލަން ޑްރެހަށް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެއްުވމުން އެ

 ްހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަނ 

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

 ަގެ ކޮޕީ ސްލިޕް  ޓްރާންސެކްޝަން ފައިސާ ދެއްކި ކަމުެގ ރަސީދު ނުަވތ 

 

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 

 

އޮންނާނީ   ންބީލަ .8   ޓެންޑަރގެ   ނެޝަނަލް  މިނިސްޓްރީެގ  މި  އި ގަ 0011:  ދުވަހުގެބުރާސްފަތި    ވާ   24މާރިޗު    2022  ހުޅުުވން 

  ހުޅުަވން   ، ނަން  ދެިވފައިާވ  ބީލަމަށް  ބޭރުަގއި.  ބަންދުކުރެިވފައެެވ  ސިޓީއުރައެއްގައި  ހުންނަންާވނީ  ބީލަންތައް .  މާލަމުގައެެވ  ޖަލްސާކުރާ

ހުށަހަޅާ    .އޮންނަންާވނެއެެވ  ލިޔެިވފައި  ނަން  ފަރާތުެގ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން  އަދި  ަވޤުތު  ތާރީޚާއި  ކަނޑައެޅިފައިާވ ަގޑިޖެހުމަށްފަހު 

 ބަލައިނުަގނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެެވ. ބީލަންތައް 

 

 ފައިވާނެއެެވ.  ށްކޮ ޝާއިޢުތިރީގައިވާ ެވބްސައިޓްތަކުގައި  މި އިޢުލާނު  .9

www.finance.gov.mv 
www.gazette.gov.mv 

www.adb.org 
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