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   ޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއްދުޑރ. ޢަބް  

  .ދިވެހިރާއްޖެ،  މާލެ ސިޓީ  
  
  
  
 

  . ހުށަހަޅުއްާވ ފަރާތް ތަކަށް ދެޭވ އިރުޝާދުބީލަްނ 
  

  

: އި  ބީލަމާ  - 1   ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

  

ަވުގތަށް    ހިސާބު  އަންދާސީ  1.1 ކަނޑައެޅިފައިާވ  ހުށަހަޅުއްވަން  ހިސާބު  އަންދާސީ  ފަރާތްތަކުން  ަވޑައިަގންނަވާ  ހުށަހަޅުއްަވން 

ަގޑިއަށް   އުރައެއްަގއެެވ.  ސިޓީ  ބަންދުކުރެވިފައިާވ  ވާނީ  ހުށަހަޅުއްަވން  ހިސާބު  އަންދާސީ  އަދި  ހާޒިރުެވަވޑައިަގންނަަވންާވނެއެެވ. 

 ންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެެވ.ަވޑައިނުަގންނަާވ ބޭފުޅުންނަށް އަ 

އަދި ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓުެގ ހުރިހާ ަގޑެއްގައި   ހުންނަން ާވނެއެެވ. ސޮއި ކޮށްފައި   ތައްަގޑު ޖަހާ    ހުރިހާ ަގޑެއްަގއި ޑޮކިޔުމެންޓުގެ   ންޑަރ ޓެ 1.2

 ޞަފްޙާ ނަންބަރ ތަރުތީބުން ޖަހާފައި ހުންނަން ާވނެއެެވ.  

އަދި    ާވން ވާނެއެެވ.   ތަކަށް ދަށުން އަގު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ އައިޓަމަކީެވސް މިއާއި އެކުަގއިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ އައިޓަމްމިޕްރޮޖެކްޓުެގ   1.3

. ފެތޭ އައިޓަމް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް     ތައް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލު ކަމެއް ދެއްވަން ވާނެއެވެ

މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބިޑް ކުރައްވާއިރު ކޮންމެ ލޮޓަކަށް ވަކި ބީލަން ފޯމަކާއި، ކޯޓޭޝަން އަދި ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ތައް ހުށަހަޅުއްވަން  1.4

 ވާނެއެވެ. 

 އެހޮސްޕިޓަލަށް ޑެލިވަރ ކުރުމަށްފަހު އިންސްޓޯލް ކޮށް ނިންމަން ވާނެއެވެ.   މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ސަޕްލައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އައިޓަމެއް 1.5
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިާވ    4ގެ    18/2014ހުށަހަޅުއްވަން ާވނީ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރ:    ހިސާބު   އަންދާސީ  2.1

ފަރާތް  ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިާވ  ވިޔަފާރި  .  ށެެވފަރާތް ތަކަގޮތުެގ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިާވ  

) ގެ ކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅުއްަވން ާވނެއެެވ.ކުން  ތަ    ރަސްމީ ލިޔުމެއް (ރަޖިސްޓްރީ

  

3 -  :  ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓްސް

ފުރުމަށްފަހު  . ( ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓާއި އެކު ބީލަން ފޯމް ހިމަނާފައިާވނަމަ ބީލަން ފޯމްަގއި ފުރަން ކަޑައެޅިފައިާވ ހުރިހާ ތަނެއް  ބީލަން ފޯމް  3.1

ފެށުމަށް  ހުށަހަޅުއްވަން ާވނެއެެވ.) މީެގ ތެރޭގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ ނަން، މަސައްކަތުގެ އަުގ، މަސައްކަތުެގ މުއްދަތު ( މަސައްކަތް  

މުއްދަތު ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ  މުއްދަތާއި، މަސައްކަތް  ސޮ، )ބޭނުންވާ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ހުށަތަޅާ ތާރީޚް، ބިޑް  ނުވަތަ  ބިޑް  އި، ކުންފުނި 

 ެވ.  ފުރިހަމަ ކުރައްވަން ވާނެއެ ޖަހައި ތައްަގޑުއެތަނެއްގެ  ވިޔަފާރި އަކުން ނަމަ ސޮއި ކުރާ މީހާެގ މަޤާމާއި،  

އަގު ހުށަހަޅަންޖެހޭ    .ހުށަހަޅުއްވަން ާވނެއެެވ  ހުރިހާ އައިޓަމަކަށް އަުގއެކުންފުންޏަކުން ބިޑް ކުރައްާވ ލޮޓެއްގައި ހިމެނޭ    . ކުއަންޓިޓީ  އޮފް  ބިލް 3.2

 ނަމަ އެބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެޭވނެއެެވ.  ނުވާ  އެއްެވސް އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

3.3  .  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ ކޮޕީ

) ފޯމް ނަންބަރ  3.4 .  1،2،3،4،5،6އެޑިޝަނަލް އިންފޮރމޭޝަންސް (ޓެބް ފޯމް ތައް  އަށް

  .ެގ ކޮޕީސަރޓިފިކެޓް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެސް.ޖީ 3.5
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 މިރަޖިސްޓްރީ އަކީ މުއްދަތު ހަމަނުާވ ރަޖިސްޓްރީ އަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެެވ. .  ޝަން ކޮޕީނޭޝަނަލް ކޮންޓެކްޓަރސް ރަޖިސްޓްރޭ 3.6

.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން 3.7 .އެމް . އެސް  ގެ ކޮޕީ

 މަސް ހަމަނުާވ).  3ހުށަހަޅާ ތާރީޚަށް ޓެކްސް ކްލެއަރެންސް ރިޕޯރޓް (  3.8

)    ފައްސަތޭކަ ހާސް  އެގާރަ    ރ ( 11,500.00  ޓީެގޮގތުަގއިސެކިޔުރި  ބިޑްމި ޕްރޮޖެކްޓުގެ   3.9 އިންޝުއަރެންސް    /ގެ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީ  ރުފިޔާ

ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ވެފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓްޓިޔުޓަކުން    ވާންވާނީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެެވ. މި ސެކިޔުރިޓީ  ބޮންޑެއް  

ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ   ސެކިޔުރިޓީ ފޯމެޓަށެެވ.   ބިޑް  ށެެވ. އަކަ  ެގރެންޓީ މި  ގައިާވ ބިޑް  އެކު  މިއާއި  ހުށަހަޅުއްވަން ާވނީ    ސެކިޔުރިޓީ 

ޠިލް  ކިޔުރިޓީ ހުށަހަޅުއްާވފައި ނުާވނަމަ އެބިޑެއް ބާ އެެވ. އަދި ބިޑާއި އެކު ބިޑް ސެރިޓީ ބަލައިނުގަނެޭވމިނޫން ފޯމެޓަކަށް ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިޔު

 ވާނެއެެވ. 

 ) ދުަވހެެވ. ިވހި  (ސަތޭކަ 120ބިޑް ސެކިޔުރިޓީެގ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުާވ ތާރީޚުން ފެށިެގން 
ހަމަޖެހިފައި ަވނީ   އަނބުރާ ދޫކުރުމަށް  ސެކިޔުރިޓީ  އެވާރޑް ކުރެޭވ ފަރާތަށް ބިޑް    ނެެވ. އެވާރޑް ކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓް  ބިޑް  އަދި ބިޑް 

  ޕާރފޯރމަންސް ސެކިޔުރިޓީ ހުށަހެޅުމުންނެެވ.ސެކިޔުރިޓީ ދޫކުރެވޭނީ 
މި ސެކިޔުރިޓީ  އިންސައްތައިެގ ޕާރފޯމަންސް ސެކިޔުރިޓީ އެއް ހުށަހަޅުއްވަން ާވނެއެެވ.    5އަުގެގ  ޕްރޮޖެކްޓް  ބިޑް އެާވރޑް ކުރާ ފަރާތުން   3.10

  ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ެވފައިާވ ބޭންކަކުން ނުަވތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓްޓިޔުޓަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ  

މިނޫން    އަކަށެެވ.  އަކަށް ފޯމެޓަށެެވ.  ސެކިޔުރިޓީ  ޕާރފޯރމަންސް  ގައިާވ  އެކު  މިއާއި  ާވނީ  ހުށަހަޅުއްަވން  ސެކިޔުރިޓީ  ޕާރފޯމަންސް 

 ސެކިޔުރިޓީ ބަލައިނުަގނެޭވއެެވ.  ޕާރފޯމަންސްފޯމެޓަކަށް ހުށަހަޅާ 

މިފައިސާ ދޫކުރެޭވނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް  އިން ސައްތަ ދޫކުރެޭވނެއެެވ.    15އެޑްާވންސް ޕޭމަންޓުެގ ޮގތުަގއި ކޮންޓްރެކްޓް އެމައުންޓުެގ   3.11

މިގެރެންޓީ ވާން ޖެހޭނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް ވެފައިވާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓްޓިޔުޓަކުން  ގެރެންޓީ ހުށަހެޅުމުންނެެވ.  

ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ މިއާއި އެކު ގައިާވ އެޑްވާންސް    އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ސެކިޔުރިޓީ  އަކަށެެވ.މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިާވ ގެރެންޓީ  

 ސެކިޔުރިޓީ ބަލައިނުގަނެވޭއެެވ.  އެޑްާވންސް ޕޭމަންޓް ޕޭމަންޓް ސެކިޔުރިޓީ ފޯމެޓަށެެވ. މިނޫން ފޯމެޓަކަށް ހުށަހަޅާ 

އުރައިެގ ބޭރުގައި ޕްރޮ 3.12 ބަންދު ކުރެވިފައިާވ ސިޓީ އުރައެއްަގއެެވ. އަދި ސިޓީ  ހުންނަން ާވނީ  އޮންނަން  ބިޑްތައް  ނަން ޖަހާފައި  ޖެކްޓުގެ 

 ވާނެއެެވ. 

 
ކަމަށް    ކުރާއިރު  ޗެކް  ތައް  ޑޮކިޔުމެންޓް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ކޮންޓްރެކްޓަރ  ޑޮކިޔުމެންޓެއް ނުވަތަ ޑޮކިޔުމެންޓް ތަކެއް ޞައްޙަ ނޫން 

 . ބިޑް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ އެވެފަރާތެއްގެ ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ އެ 
  

  އް  ހިމެނޭ ހުރިހާ ޑޮކިޔުމެންޓެ   ގައި   1.4އަދި    3.1,3.2,3.3,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9   ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާއިރު އައިޓަމް ނަންބަރ 
. މި ޑޮކިޔުމެންޓް ތައް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެ  .  ވެ   އެބީލަމެއް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ

  
-------------------------------------  


