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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 
ދިވެހިރާއްޖެ ، މާލެ  

 

 އިސްލާޙުކޮށްފައި

 

  TES/2022/W-074ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:     233K/13/2022/-(IUL)13 ރު:އިޢުލާން ނަންބަ  
    

 ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބިޑު 
 

 

މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ އްދޫ ކައުންސިލްގެ އައު ޢިމާރާތްޑެނގދ. ހޯއެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ނހޯ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ .1
އިޢުލާނު ތިރީގައިވާ ( 2222އޮކްޓޫބަރު  23)13-K/13/2022/322(IUL) މިމިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު  ހޯދުމަށް  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

 ގޮތަށް އިސްލާޙުކޮށްފީމެވެ.
 

 އި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ޤަވާއިދާބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ  ދާނީލަން ކުރިއަށްގެންބީ މި .2
 

 ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ "ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
 މަސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކުގެ ގަވާއިދު" 

 " ެކުރެވޭނެ އެވޯޑް މަސައްކަތްތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރިޔަށްގެންދާ  ޓެންޑަރުން ނޭޝަނަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގ 
ނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އަދަދު  އުސޫލު" ކަ

  " ެޕޮލިސީ" އިންވެސްޓްމަންޓް ޑައިރެކްޓް  ފޮރިންމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑެވެލޮޕްމަންޓުގ 
 

.ސީ.ބީ( އުޞޫލުގެ އެންކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ) ނޭޝަނަލް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ  ށް މި މަސައްކަތަ .3
މަތިންނެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި އިވެލުއޭޓްކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާ ބީލަން ފޮތުގައި 

 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ 
 

. ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ  ފީއެއް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  ރިފަންޑަބަލް-ނޮން ގެ( ރުފިޔާ  ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ 022/-  ބައިވެރިވުމަށް ގައިމުބީލަ މި .4
އިން  22:8ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ   ،އަށް 2222 ނޮވެންބަރު 12 އިން  2222 އޮކްޓޫބަރު 24  ބަލައިގަންނާނީ  ފައިސާ
ނޑޭރި  - ޕޯޓަލް ޕޭމަންޓް އޮންލައިން މިމިނިސްޓްރީގެއަށް  14:22  މެދުވެރި  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ ބަ
 އެޑްރެސް މެއިލް-އީ ނަންބަރާއި ގުޅޭނެ ،އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ އެދޭ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބީލަމަށް ،ދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާ އަދި. ކޮށެވެ
 . ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ތިރީގައިވާ ކޮޕީ ރަސީދުގެ ދެއްކި ފައިސާ އަދި
 

 އިން  www.finance.gov.mv އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  ބެހޭ  އިތާމި މަސައްކަ .0
ގުޅިގެން ދޫކުރެވޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަށް ވެބްސައިޓް  ޑާއަދި މިބި ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.ފެށިގެން  2222 އޮކްޓޫބަރު 32

 ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.   ޑަށް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބި
 

ބީލަން ޕޯޓަލް  - އޮންލައިން ޕޯޓަލް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ  .6
)https://beelan.finance.gov.mv/ (  ްމެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވާތީ، ބީލަންވެރިން އެ ޕޯޓަލް އަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ ގުޅިގެނ

 ތު ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަންވެރިންގެ ޒިންމާއެކެވެ.ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާ

 

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


 

 

ޕޮއިންޓް ނީ އާ އެއްގޮތަށް ބީލަމަށް ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގައި ވިޔަސް  ބީލަން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅ4ޭޕޮއިންޓު ނަންބަރު  .7
މި މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ . ފަރާތްތަކަށެވެގައިވާ ގޮތަށް ބީލަން ޕޯޓަލްއަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާ 6ނަންބަރު 

އި ކުރިން ބީލަން ޕޯޓަލް އަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާން އޮންނަ މުއްދަތުގައި ޕޯޓަލް ރަޖިސްޓަރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައްވަންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގަ
 ތެއް ނުލިބޭނެއެވެ.ޞަތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރު ރަޖިސްޓަރީ ނުވާ ފަރާތް

 

ގެ  13:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވާ  2222 ނޮވެންބަރު 12ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ ގުޅޭ ޓާއިމި ޕްރޮޖެކް .8
 ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. ،ކުރިން

 

 މުއްދަތަކީ  ސެކިޔުރިޓީގެ ބިޑް. ޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅަން( ރުފިޔާ ހާސް ސާޅީސް) ރ40,000/- ގޮތުގައި ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މި .9
 .ދުވަހެވެ 148 ތާރީޚުންފެށިގެން ހުޅުވާ ބިޑް

 

  ގެ 11:22:22 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  15 ނޮވެންބަރު  2222 ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ބީލަން ޕޯޓަލް މެދިވެރިކޮށް  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު .12
ޕޯޓަލް  ބީލަން   ގައެވެ. 13:22:22ދުވަހުގެ  ބުދަ ވާ  16 ނޮވެންބަރު  2222 ހުޅުވުން އޮންނާނީ  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ކުރިންނެވެ. އަދި 

ވާ މެދުވެރިކޮށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑެއް ބީލަން ޕޯޓަލް އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި އެ ގައިޑްގައި
އެއްގޮތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ބިޑު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބީލަން ޕޯޓަލް މަޢުލޫމާތާ 

 މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ބިޑު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ބިޑެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 

 ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.ލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ޢުއިތުރު މަ .11
 

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ،، އަމީނީމަގު، މާލެ
 3349115 960+3349191 960+,3349296 960+:  ފޯން 

 finance.gov.mvhawwa.nazla@:  އީމެއިލް
 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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