h
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަށް  35އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
•

ޕލައިކޮށްދޭ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ވާންވާނީ ( 12،000ބާރަހާސް) ބީޓީޔޫގެ 35
ޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސަ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަށް މި ް
(ތިރީސް ފަސް) އެއަރކޮންޑިޝަނަށެވެ.
 12000ބީޓީޔޫ ވޯލް މައުންޓް އިންވާރޓާ އެއަރކޮންޑިޝަން.
-

•

އިންޑޯރ އައުޓްޑޯރ އަދި ހަރުކުރާ ބްރެކެޓާއިއެކު (ބްރެކެޓްގައި ހުންނަންވާނީ ދަބަރު ނުޖަހާގޮތަށް ކޯޓެއް ލެވިފައިއެވެ).

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ވާންވާނީ މަތީގައި ދަންނަވާފައިވާ
ރިކްއަރމަންޓްއަށް ފެތޭ އެއަރކޮންޑިޝަންތަކަށެވެ.

•

އެއަރ ކޮންޑިޝަންތަކަށް މަދުވެގެން ( 01އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ އެއް ދޭންވާނެއެވެ( 01 .އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީ
ނުދޭނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

•

ޕލައިކޮށްދޭން ޖެހޭނީ ދަރުބާރުގެ އަށެވެ.
ޕލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ( 35ތިރީސް ފަސް) އެއަރ ކޮންޑިޝަންތައް ސަ ް
ޕރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސަ ް
މި ް

•

ޕލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު /ބަޔާންކޮށްފައި
އަންދާސީ ހިސާބުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަށް ( 35ތިރީސް ފަސް) އެއަރ ކޮންޑިޝަން ސަ ް
އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3328887 :

އީމެއިލްmoh@health.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.health.gov.mv :

ފެކްސް+960 3328889 :

ބީލަން ހުށައަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުތު ކުރެވޭ ކަންތައްތައް:
 .1އިޢުލާންއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ދެކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ދެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފެއް
ނުކުރެއްވޭނެއެވެ.
 .2އަންދާސީ

ހިސާބު

ހުށަހަޅުއްވަން

ވަޑައިގަންނަވާ

ފަރާތްތަކުން

އަންދާސީ

ހުށަހަޅުއްވަން

ހިސާބު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަގުތަށް

ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ .އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ .ގަޑިއަށް
ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ޕ
ޕ އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮ ީ
 .3އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަނީ ކުންފުންޏަކުން ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
ޕއްގެ ދަށުން ބިޒްނަސް ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިކުރާނަމަ އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ
ޕޓްނަރޝި ެ
ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ .އަދި ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ާ
ޕ
ޕރަންޓް ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮ ީ
ޕގެ އިތުރުން މައި ކުންފުނި ނުވަތަ ޭ
ބިޒްނަސް ނޭމް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮ ީ
ޕއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ .މިތަކެތި ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓަކުން ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮ ީ
އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލް ވާނެއެވެ.
 .4ބީލަން ޙާސިލްކުރާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޕމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުންނެވެ.
ޑިވެލޮ ް
 .5މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނީ ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނެތްކަމަށް މީރާއިން ދޫކުރާ ލިޔުން (ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް
ރިޕޯރޓް) ހުށަހެޅުމުންނެވެ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނެތް ކަމަށް މީރާ އިން ދޫކުރާ
ޕޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމަށް ބީލަން ކާމިޔާބުވާ
ޕޓް) ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ .މި ރި ޯ
ލިޔުން (ޓެކްސް ކްލެއަރެންސް ރި ޯ
ފަރާތަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ( 07ހަތެއް) ދުވަސް ދެވޭނެއެވެ.
 .6އަންދާސީ

ހިސާބު

ހުށަހަޅުއްވާއިރު،

މިނިސްޓްރީއިން

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

ހުރިހާ

ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި،

އެޑޮކިޔުމަންޓް

ތަކުގައި

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކެއް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް
ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
 .7ކޮންޓްރެކްޓަރ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ޖީ.އެސްޓީ އަށްވާ ފައިސާ ހިމަނަން ވާނެއެވެ .ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް
ޕ އެއް ހުށަހަޅަން
ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް ނުދެވޭނެ އެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮ ީ
ޖެހޭނެއެވެ( 1,000,000.00 .އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިން ބިޑްކުރައްވާފައިވާ (ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ) ފަރާތެއް
ޕރޮޖެކްޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހޮވުނު ފަރާތް ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު
ޕރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ް
މި ް
މިމިނިސްޓްރީ އަށް ލިއުމުން އެންގުމުންނެވެ .ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ( 7ހަތް) ދުވަހެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ،ސޯސަންމަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3328887 :

އީމެއިލްmoh@health.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.health.gov.mv :

ފެކްސް+960 3328889 :

ޕމަންޓް ބޭންކް ގެރެންޓީ
ޕސެންޓް) އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެޑްވާންސް ޭ
ޕމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ( 15%ފަނަރަ ަ
 .8އެޑްވާންސް ޭ
ޕމަންޓްވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްސް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މި އެޑްވާންސް ޭ
ޕމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ
ޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ .އެޑްވާންސް ޭ
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން މި ް
ޕމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށައަޅުއްވަންވާނީ މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ.
ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ .އަދި އެޑްވާންސް ޭ
 .9ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އެމައުންޓްގެ  5%ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް
ޕރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން މި ް
ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ .ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ .އަދި ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީ ހުށައަޅުއްވަންވާނީ
މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ މިނިސްޓްރީއިން ހިފަހައްޓާނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ އިތުރުން
 1މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
 .10ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި  30ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
ޕއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިޔުމެންޓް ތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ .ކޮންޓްރެކްޓަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑްތައް އިވޭލުއޭޓް
ޮ .11
ޕއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓް ތަކަށް ބިނާ ކޮށެވެ .މިގޮތުން ހުށައަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ޑޮކިޔުމަންޓް
ކުރުމުގައި ޮ
ޕއިންޓެއް ނުލިބޭނެ އެވެ.
ތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮކިޔުމެންޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެފަރާތް ތަކަށް އެއައިޓަމަކަށް ޮ
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• ބީލަން ޙާޞިލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި އަދި ބިޑް އިވެލުއޭޝަންގައި ޕޮއިންޓް ދޭނޭ މިންގަނޑުތައް
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އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް
ޕއިންޓް
ޕއިންޓް އެވެ( .މިގޮތުން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޮ
އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ ޮ 45
ޕއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ).
ދިނުމައްފަހު ،ދެން ޮ
މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް
ޕއިންޓް އެވެ( .މިގޮތުން އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ ޮ 50
ޕއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ).
ޕއިންޓް ދިނުމައްފަހު ދެން ޮ
ޮ
މަސައްކަތުގެ ވޮރެންޓީއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް
ޕއިންޓް ދެވޭނެއެވެ .ވޮރެންޓީގެ މުއްދަތު
އޭސީތަކުގެ ވޮރެންޓީގެ ގޮތުގައި ( 1އެއް) އަހަރު ނުވަތަ އެއްށްވުރެ ގިނަދުވަސް ހިމެނިފައިވާނަމަ ޮ 05
ޕއިންޓެވެ.
ޕއިންޓެވެ .ގިނަވެގެން މިޔަށް ދެވޭނީ ޮ 05
އެއް އަހަރަށް ވުރެ ދަށްކަމުގައިވާނަމަ ނުވަތަ ހިމަނާފައި ނުވާނަމަ މިބައަށް ލިބޭނީ ( 0ސުން) ޮ
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