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 TES/2022/CA-009-R01ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރު:                 13-K/13/2022/238(IUL) :ބަރުނަން އިޢުލާން 
 

   ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބިޑު

ކާން  ކައްކާ ސިފައިންނަށްފުވައްމުލަކު ޕޯސްޓްގައި ތިއްބަވާ ، މަތިން ލެއްވުމުގެއެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ  .1
 ޖުލައި 13-K/13/2022/226 (5(IUL) ގެމިމިނިސްޓްރީކުރި ަމށް ފަރާތެއް ހޯދު ކޮއްދޭނެ އްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަ

ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ބިޑު ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިކަމަށް  ވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުެގނެވިފަެއވެ. ާލންޢުއިނަންބަރު ( 2222
  ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ ހުޅުވާލަމެވެ.

ރިފަންަޑބަްލ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް -ރުފިޔާ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ގެ ނޮން 500/-  ބައިވެރިވުމަށް  ބީލަމުގައިމި .2
 ކޮންމެ ޫނން ބަންދު އަށް 2222 އޮގަސްޓު  20އިން  2222 ޖުލައި  60ދައްކަވަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ަބލައިގަންނާނީ 

ނޑޭިރ  -މިމިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންްޓ ޕޯޓަލް  ،އަށ1022ްއިން 2022 ދުވަހެއްގެ ބަ
ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުަމްށ  ،މެދުވެރި ކޮށެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު (https://bandeyripay.finance.gov.mv)  ޕޭ

ތިރީގައިވާ އީމެއިލް  ދުގެ ކޮޕީ މެއިލް އެޑްރެސް އަދި ފައިސާ ދެއްކި ރަސީ -ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީ ،އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
 ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.  އެޑްރެހަށް

ހުށަހަޅަން ޖެހޭެނއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ  ރުފިޔާ( ހާސް ތިރީސްރ )-/30,000ގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީ .0
 ދުވަހެވެ.  141މުއްދަތަކީ ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި މިނިސްޓްރީގެ އިން ފެށިގެން  25 ޖުލައި  2222މި މަސައްކަތާއި ބެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ސޮފްޓްކޮޕީ ފޯރމެޓުގައި  .4
ރެވޭ ދޫކުބީލަމާއި ގުޅިގެން  މި، އަދި އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. www.finance.gov.mv ވެބްސައިޓް

 .ެވްބސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ އްއެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތަ

 ބީލަން ޕޯަޓލް - މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު ހުށަހެޅުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަްށ ާޤއިމް ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޯޕޓަލް  .5
)https://beelan.finance.gov.mv/ ( ،ީގެން ބީލަންވެރިން އެ ޕޯޓަލް އަށް ރަޖިސްޓަރީ ވުމާ ގުޅި މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވާތ

 .ވެރިންގެ ިޒންމާއެކެވެޕޯޓަލް މެދުެވރިކޮށް ހޯދުމަކީ ބީލަން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ
 

ބީލަން  ގައިވާ ގޮތަށ5ްޕޮއިންޓް ނަްނަބރު  ށް ރަޖިސްޓަރީވި ކަމުގައި ވިޔަސް އާ އެއްޮގތަށް ބީލަމަ 2ޕޮއިންޓު ނަންބަރު  .6
މަސައްކަތަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން މި ންވާނެވެ.ވާ ޕޯޓަްލއަށް ރަޖިސްޓަރ ބީލަން ހިށަހަޅާފަރާތްތަކަށް

ޕޯޓަލް ަރޖިސްޓަރޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައްަވންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތުގައި ށް ރަޖިސްޓަރީ ާވން އޮންނަ މުއްަދތުގައި ޕޯޓަލް އަބީލަން 
  . ުނލިބޭނެއެވެ އްނުވާ ފަރާތްތަކަށް ީބލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެ ޓަރީރަޖިސް

   

 

ށްފައި ކޮ ޙު އިސްލާ   

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


ކުރިން ތިރީގައިވާ  ގ10:22ެދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  2222އޮގަސްޓު  22 އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަމި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން  .0
 އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. 

ގެ 22:2212: ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ވާ  20އޮގަސްޓު  2222 ންޖެޭހނީ ބީލަން ޕޯޓަލް މެދިވެރިކޮށްޅަހުށަހަ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑު .1
 ބީލަން .ގައެވެ 22:2211:ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  12އޮގަސްޓު  2222 ހުޅުވުން އޮންާނނީ ބިޑުމިޕްރޮޖެކްޓުގެ  އަދި ކުރިންނެވެ.

އެ އަިދ އެވެ. ން ުހންނާނެިލބެ ހުށަހެުޅމުގައި ޢަމަލު ކުރަން ޖެޭހ ގޮތުެގ ގައިޑެއް ބީލަން ޕޯަޓލް އިން ބިޑުޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 
 ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބިޑުހުށަހެޅުމުގެ އެންމެހައި ަކންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ  ބިޑުވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަްށ ގައިގައިޑް
  ނުގަނެވޭނެއެވެ. އިބަލަ ބިޑެއްފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް  ބިޑުމެދުވެރިކޮށް ހުަށަހޅާ  ޕޯޓަލް ބީލަން

 ން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހު .0

 ،ނެޝަނަލް ޓެންޑަރ
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 

 ދިވެހިރާއްޖެ،، އަމީނީމަގު، މާލެ
 3349191 960+: ފޯން 

 aminath.naaheen@finance.gov.mv:  އީމެއިލް
 tender@finance.gov.mv:  ކޮޕީ
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