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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 
   TES/2021/G-019 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު: 13-K/13/2021/338(IUL) އިޢުލާން ނަންބަރު:

    
   ދަޢުވަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  ބީލަން  

 
ސިގްނޭޗަރ ސޮލިއުޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް  -ކޮންޓްރެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި އީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ބޭނުމަށް .1

 ހުރިހާ  ޝަރުޠުހަމަވާ މިކަމަށް  ފުރުސަތު ހުށަހެޅުމުގެ ބީލަންވީމާ މިމަސައްކަތަށް  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 
 .ހުޅުވާލަމެވެ ފަރާތްތަކަށް

 
( ބީ.ސީއައި.) ބިޑިންގ ކޮމްޕެޓިޓިވް ނޭޝަނަލްއިންޓަރ ގެންދެވޭނީ ކުރިޔަށް ކަންތައް ހޯދުމުގެ ފަރާތެއް ޝަރުޠުހަމަވާ ށްމަސައްކަތަ މި .2

 ފޮތުގައި  ބީލަން  ކްރައިޓީރިއާ އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ  ޝަރުޠުތަކާއި  ހުންނަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުގައި ކުރިމަތިލާ މިކަމަށް. މަތިންނެވެ  އުޞޫލުގެ
 .ނެއެވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ

 
އިން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރނުވަތަ އެއާއެއްވަރުގެ ޢަދަދެއް  (ހާސް ފަސްދޮޅަސް ) ރުފިޔާ   -/60,000ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި ގެޕްރޮޖެކްޓު  މި .3

 ދުވަހެވެ. 148ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުންފެށިގެން 
 

 
 ރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ ތި ބީލަމާއިމި  .4

 
 ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު،

 ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް،
 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،
 ދިވެހިރާއްޖެ، ،203792 އަމީނީމަގު، މާލެ،

 3349147 (960+)، 3349296 (960+):  ފޯން 
 aishath.nadheema@finance.gov.mv:  އީމެއިލް

 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
 

 )ސަތޭކަ( 100ނުވަތަ  ތޭކަ( ރުފިޔާ )އެއްހާސް ފަސްސަ  /1,500-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި  ބައިވެރިވުމަށް  ބީލަމުގައި .5
 2021ނޮވެންބަރު   8 ނީ ބަލައިގަންނާ ފައިސާ  ވެ.ޖެހޭނެއެދައްކަވަން ފީއެއް  ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ރިފަންޑަބަލް-ނަން ޑޮލަރުގެ  ޔޫއެސް
 ޕޭމަންޓް  އޮންލައިން މިމިނިސްޓްރީގެ ،އަށް 14:00 އިން 8:30 ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ނޫން ބަންދު ،އަށ2021ްޑިސެންބަރު  6 އިން 
 އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާއިން  .ކޮށެވެ މެދުވެރި   )https://bandeyripay.finance.gov.mv(ޕޭ ބަނޑޭރި - ޕޯޓަލް

 ގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް މަތީރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޖަމާ ކުރައްވަންޖެހޭ ބޭންކް އެކައުންޓުގެ މަޢުލޫމާތު 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 4ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނުގެ ވެ. އަދިރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ޙިއްސާ ކުރެވޭނެއެ

 ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވޭނެއެވެ. ބީލަންއެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން 
 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ބީލަން ▪
 ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އީމެއިލް އެޑްރެސް، އަދި ފޯނު ނަންބަރު  ބީލަމާއި ▪

mailto:aishath.nadheema@finance.gov.mv
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https://bandeyripay.finance.gov.mv/


 

 

 ގެ ކޮޕީސްލިޕް ޓްރާންސެކްޝަން އިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދު ނުވަތަފަ ▪
 

އިން ޑައުންލޯޑް  www.finance.gov.mvސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓްގައި މިމިނި ޓީ.އޯ.އާރް މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ  .6
ހުރިކަން ޔަޤީންކުރުމާއި، އެ މަޢުލޫމާތު  ލިބެން މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން .ހުންނާނެއެވެ ކުރެވެން
 .ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ ބީލަންހޯދުމަކީ 

 
ގެ  14:00ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ވާ  2120 ނޮވެންބަރު  22 މި ޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ .7

 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން 
 

 ޖަލްސާކުރާ  ޓެންޑަރގެ ނެޝަނަލް މިނިސްޓްރީގެ މި އިގަ 0011: ދުވަހުގެ  ބުދަ  2021ޑިސެންބަރު  8 ހުޅުވުން އޮންނާނީ ބީލަން .8
 ހުޅުވަން  ،ނަން ދެވިފައިވާ ބީލަމަށް ބޭރުގައި. ބަންދުކުރެވިފައެވެ  ސިޓީއުރައެއްގައި ހުންނަންވާނީ ބީލަންތައް. މާލަމުގައެވެ

ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ  .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި ނަން  ފަރާތުގެ  ހުށަހަޅާ  ބީލަން އަދި ވަޤުތު ތާރީޚާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ބަލައިނުގަނެ އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.ބީލަންތައް 
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http://www.finance.gov.mv/

