
 1ގެ  7 ސަފްހާ

c 

 

 
 

 ކަރުދާސް  މަޢުލޫމާތު 
 

 ކުމަށް ބ ލަމުގައި ހުޅުވާލުމާ ގުޅ  ކަރާސ ނުތެޔޮ ވިއް    :ސުރުޚ  
 J3/IL/2019/106-116  :ނަންބަރު  އިޢުލާން 
   2019އޮކްޓޯބަރ  31   ތާރ ޚް:

 
 ފެށުން  .1

( ގައި 2019އޮކްޓޯބަރ  7) J3/IL/2019/79-116މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ އިޢުލާން ނަްނަބރު: 
ބަޔާންކުރެވިފައިވާ "ވެލާނާ އިންަޓރނ ޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފިއުލް ފާރމްގައި ހުރި ކަރާސ ނު ތެޔޮ ގަތުމަށް" އެއްވެސް ފަރާތަކުްނ 

ތެޔޮގަތުމަށް ތ ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮްށ، ކަާރސ ނުތެޔޮ ބ ލަމުގައި ވިއްކުމަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. ޝަޢުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާ 
 ބ ލަން ހުށައަޅާނ  ތިރ ގައިވާ މަުޢލޫމާތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށެވެ.

 

 ބިޑް ހުށައެޅުން  .2
އަށް މި  09:00ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި ވާ  2019ބަރ ނޮވެމް 21ނ  އަޅާހުށަކަރާސ ނުތެޔޮ ގަތުމަށް އެދި އަގު  .2.1

 ކުންފުނ ގެ ކޮމާޝަލް ޑިޕާޓްމަންުޓގެ އޮފ ހަށެވެ.
ރު މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެޓ ޗް ކުރެވިފައިވާ "ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަދި "ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ބިޑް ހުށައަޅާއި .2.2

 އިޤުރާރު"ގައި ހިމެނ  ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހ ނެއެވެ.
ހުށައަޅާނ  ބަންދު ކުރެވިފަިއވާ ސިޓ އުރައެއްގައި، ސިޓ އުރައިގެ ބ ރުގައި އިޢުލާން ނަްނބަރު އަދި ބިޑް ހުށައަޅާ ބިޑް  .2.3

 ފަރާތުގެ ނަން ޖެހުމަށްަފހުގައެވެ.
 
 ހުށައެޅުމުގައި ސަމާލުވާންވ  ކަންތައްތައް  ބިޑް  .3

 ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަެއޅ  އެއްވެސް އަގެއް ބަލައެއް ނުގަނެވ ނެއެވެ. ޑިއަގު ހުށައެޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަ .3.1
ރެއް ލ ޓަ ހުށައަޅުއްވާނ  އަގު، ގޮތުން އަގު ހުަށއަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުންތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ލ ޓަރުންނެވެ. މި .3.2

 )ލ ޓަރުން( އެނގ ނެ ގޮތަށެވެ.ދު އަރަޓރއެއްގައި ތެޔޮ ގަންނާނެ އަދަގަންނާނެ އަގާއި، ކޮންމެ ކު
 ނެ އަގު ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.އަގު ހުށައަޅުއްވަންޖެހ ނ  ލ ޓަރެްއ ގަންނާ .3.3
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 ވެ.އެރުފިޔާ  2.42 ލ ޓަރެއް ވިއްކުމަށް މިކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކ  .3.4
 ވެ. މިކުންފުނިން ދ ެނއެކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ހުށައެޅި އަގު އެނގ ނ  ޝ ޓެއް   .3.5
 ޑް ބާތިލްވާނެއެވެ.އަގު ހުށައަޅާއިރު "ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު" އަދި "ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު" ނެތްނަމަ، އެބި   .3.6
 

 ހުށައަޅަންޖެހ  ލިޔެކިޔުންތައް  .4
 އްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.މިކުންފުންޏަށް ހުށައެޅު މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިކަންހުރި ފަާރތްތަކުން ތިރ ގައި މިދަންނަވާ ލިެޔކިޔެންތައް 

 (1ހުށައަޅާ ފޯމު )ޖަދުވަލު  ބިޑް .4.1
 (2ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު )ޖަދުވަލު  ބިޑް .4.2
ރި ރަޖިސްޓްރ ގެ ކުންފުނ ގެ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ  ނުވަތަ ވިޔަފާ: / ޕާޓްނަރޝިޕެއް / ކޯޕަރ ޓިވެއް ނަމަ  ކުންފުންޏެއް  .4.3

 ރަޖިސްޓްރ ޝަން ސެޓްފިކެޓް ހުއްދަ އަދި ޖ .އެސް.ޓ  
 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕ  ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓު ކޮޕ   އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ:

 
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން  .5

ދުވަހުގެ  ންގާރައަވާ  2019 ނޮވެމްބަރ 12މިމަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ އިންފޮމ ޝަން ސެޝަނެއް 
ނެއެވެ. މި އިޢުާލާނ ވަނަ ފަންގިފިލާ( ގައި އޮންނާ 1 – ކޮންފަރެންސް ރޫމްގައި މިކުންފުނ ގެ ކޯޕަރ ޓް އޮފ ސް ) 10:00ހެނދުނު 

 ގުޅިގެން އަގު ހުށައެޅ ނ ، މި ސެޝަނަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ެއކަންޏެވެ.
 
 ކްސް ދިނުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑުތައް މަރ .6
 

 ބ  ފަރާތަކަށެވެ.ވިއްކާލުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތް ނިންމާނ  ތިރ ގައިވާގޮތުގެ މަިތން އެންމެ މަތިން މަރކްސް ލިތެޔޮ  .6.1

 ރކްސް މަ  ތަފްސ ލް  ގިންތި 

 އަގު

މާކްއެއްކަމުގައި އަަގކ  ބެންޗް ބޮޑުރާތްތަކުން ހުށައަޅާ އެންމެ މާކްސްދެވ ނ  އަގުހުށައަޅާ ފަ
 ބަލައިގެންނެވެ.

100 × 
ހުށައަޅާފައިވާ އަގު  

 ހުށައަޅާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އަގު
=  މަރކްސް 

100% 

 

މާލ ގޮތުން  ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ނިންމާނ  ،އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މަރކްސް ހަމަހަމަ ވެއްޖެނަމަ .6.2
 މިކުންފުންޏަށް އެންމެ ފައިދާހުިރ ގޮތަށެވެ.

ުމން އެފަރާތަކަށް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، މިކުންފުންޏަށް ސިޓ އަކުން ހުށައެޅުބިޑް އިވެލުއ ޝަންއާ ގުޅިގެން އެއްވެސް  .6.3
 ޖަވާބުދެވ ނެއެވެ.
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 ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  .7

 ލ ޓަރ އެވެ.ކިލޯ  30-25 ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ތެލުގެ ުޖމުލަ ވޮލިއުމްއަކ  .7.1
ކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލު ތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވިަފއިވާ ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  .7.2

 )އެއް( ފަހަރުއެވެ.  1)ހަތަރު( ަމހަކު  4ކޮންމެ މަދުވެގެން 
 ؛ތެޔޮ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  ތިރ ގައި މިދަންނަވާ ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށެވެ .7.3

 ޮހު، ެއއަށް ތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތުން ގެންނަ ފ ފާ، އެމް.އ .ސ .އެލްގެ ފިއުލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގެންދިއުމަްށފަ ތެޔ
 އަޅައި، އަނބުރާ ތެޔޮ ގަންނަ ަފރާތަށް ރައްދު ކޮށްދިނުން 

  ްންނަ ހުސްބިމާއޮތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތުން ތެޔޮއެޅުމަށް ބ ނުންވާ ފ ފާ، ހުޅުލެ އައިެލންޑް ހޮޓެލްއާ އިންވެގެނ 
 ދިމާލުގެ ބަނދަރަށް ގެންދިއުުމން، ތެޔޮ އަޅައިދިނުން

އެކު ތެޔޮ ވިއްކުމަށް އެމް.އ .ސ .އެލް އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓެއް މިމަޢުލޫމާތު ޝ ޓާ .7.4
 (3)ޖަދުވަލު  އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 
 ތެޔޮ ގަންނަ ފަރާތުން ސަމާލުކަން ދ ންޖެހ  ކަންތައްތައް  .8

 ހެދ ނެއެވެ. އަދި )އެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް 1ވިއްކުމަށް މިކުންފުނިން ަކނޑައަޅާ ފަރާތާ ދެމެދު ތެޔޮ  .8.1
 ވާނެެއވެ.މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުުރމަށް ދެފަރާތަށްވެސް ލާޒިމު

ށް އަރާ ފާސް ހޯދުމަކ  އުޅުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، ހުޅުލެއަ މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުލެއަށް އައިސްގޮސް .8.2
 މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހ ނެކަމެކެވެ.

ންވާ އުޅަނދު ފަހަރާއި ތެޔޮ ގަތުމަށްފަހު ހުޅުލެއިން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ބ ނު ،ތެޔޮ އެޅުމަށް ބ ނުންވާ ފ ފާގެ އިތުރުން .8.3
 ބ ނުންވާ ތަެކތި ހޯދުމަކ  ގަންނަ ފަރާތުން ކުަރންޖެހ  ކަމެކެވެ.އަދި ތެޔޮ މިނުމަށް 

ލާކުވެއްޖެނަމަ ތަކެތި މިތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރ ގައި މިކުންފުނ ގެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހަ .8.4
 ގަންނަ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި އެކަމެއް ރަނގަޅު ކޮށްދ ންޖެހ ނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރާ  މަށް ބ ނުންާވ ހުރިހާ ވެހިކަލަކާއި އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމާއި ހުޅުލެއަށް ގެނެސްމިމަސައްކަތް ކުރު .8.5
 ސަރަހައްދަށް ގެންދިއުމަކ  މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކުރަންެޖހ ނ  ކަމެކެވެ.

ންޖެހ  ހުރިާހ ށް ނަގަމިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބ ނުންާވ ހުރިހާ އުޅަނދުފަހަރެއް ހުޅުެލ ގެނައުމާއި ބަނދަރުކުރުމަ .8.6
 ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހ ނ  މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
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 ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބ ނުންކުރާ އުޅަނދުގައި ހުންނަންޖެހ  ކަންތައްތައް  .9
 އުޅަނދުފަހަރަކ  ފަދަ  މި އަދި. އުޅަނދުފަހަރުގައެވެ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެކަމަށް ާވނ  ަދތުރުކުރަން ބަރުކޮށްގެން ތެޔޮ .9.1

ރަިޖސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ  ހުއްދަދ ފައިވާ ނުވަތަ މުވައްސަސާއަކުން ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ ދަތުރުކުރުމަށް ބަރުކޮށްގެން ތެޔޮ
 .ވާންވާނެއެވެ އުނޅަދަކަށް

ތަކާއި  ނިޝާންށްދިނުމަށް ބ ނުންުކރާތެޔޮ އުފުލުމަށް ބ ުނންކުރާ އުޅަނދުގައި ސަލާމަތ  ރައްކާތެރިކަން ރަމްޒުކޮ .9.2
 ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. "ޑ ންޖަރަސް ކާގޯ ފްލެގް"

 އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ތެޔޮ އުފުލުމަށް ބ ނުންކުރާ އުޅަނދުގައި، އަލިފާންނިވާ ނިޒާމްަތއް ޤާއިމްކޮށް އަލިފާންނިވިތައް .9.3
 ސް ރެކޯޑް  ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އިންސްޕެކްޓްކުރި ޖަހާ ތާރ ޚް އިންސްޕެކްޓްުކރި އަލިފާންނިވިތައް

 .އޮންނަންޖެހ ނެއެވެ
 ފެންނާެނހެން  ންމުކޮށްތެޔޮ އުފުލުމަށް ބ ުނންކުރާ އުޅަނދުގަޔާއި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި، ޢާ .9.4

" ނިޝާން  No Smoking"ުދންފަތުގެ އިސްިތުޢމާލުކުރުން މަނާ ބަހުން އިނގިރ ސި  ބަުހންނާއި ދިވެހި
 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަރުކުރެވި

------------- 
 ނޯޓް:

ތާއި ެއއްގޮތަށް މަސައްކަތް ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާ ،މި މަޢުލޫމާތު ޝ ޓުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން -
 ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދ ންވާނެއެވެ.
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 ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު  - 1ޖަދުވަލު 
 

 ކަރާސ ނުތެޔޮ ވިއްކުމަށް ބ ލަމުގައި ހުޅުވާލުމާ ގުޅ   ސުރުޚ  

 )2019އޮކްޓޯބަރ  J3/IL/2019/106 (31-116 އިޢުލާން ނަންބަރާއި ތާރ ޚް 
 

 

  ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  .1

 )އެންމެ އެކަށ ެގންވާ ގޮޅ ގައި ފާަހގަ ަޖއްަސވާ(ބިޑް ހުށައަޅާ ފަރާތް: ( ހ)

 ކޯޕަރ ޓިވް           ޕާރޓްނަރޝިޕް      ކުންފުނި             ފަރުދެއްއަމިއްލަ 

 ފަރާތުގެ ނަން: )ތާނައިން( ޅާ)ށ( ބިޑް ހުށައަ

 )އިނގިރ ސި އަކުރުން(    

 ...................................................... :ނަންބަރު( ޕާޓްނަރޝިޕް / ކޯޕަރ ޓިވް / އައި.ޑ  ކާޑު / ރެޖިސްޓްރ ޝަން )ކުންފުނި ( ނ)

 ....................................................................މެއިލް: -)ބ( އ   ............... .............................)ރ( ފޯނު ނަންބަރު: 
 

 ރުފިޔާ(ދިވެހި  2.42ނިންމާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކ  )ލ ޓަރެއް ވިއްކުމަށް   ހުށައަޅާ އަގު . 2

 .........................އަޅާ އަގު:ލ ޓަރުގެ ފ ފާއެއްގެ ތެޔޮ ގަތުމަށް ހުށަ 200)ށ(   ................ލ ޓަރެއް ގަތުމަށް ހުށައަޅާ އަގު: ( ހ)

 އަދަދު )ލ ޓަރުން(: ތުމަށް ލަފާކުރާ  ކުއަރޓަރއެއްގައި ތެޔޮ ގަ)ނ( ކޮންމެ

  .........................:)އ ޕްރިލް ިއން ޖޫން އަްށ( 2ރ ކުއަރޓަ ..............................: )ޖަަނވަރ  ިއން މާރިަޗށް( 1 ކުއަރޓަރ

   .....................: )އޮކްޓޫަބރުން ޑިެސމްަބަރށް( 4 ކުއަރޓަރ .........................: )ޖުލައި ިއން ސެޕްޓެްމަބރަށް( 3 ކުއަރޓަރ
  

 ގުޅ ނެ ފަރާތް . 3

 .........................: ޑ ކާޑު ނަންބަރުއައި( ށ)  ..............................................................................: ފުރިހަމަ ނަން ( ހ)

     ...................... :ޅ ނެ ފޯނު ނަންބަރުގު( ރ)  ....................................................................................... :މަޤާމު( ނ)

 ....................................... :އ މެއިލް (ޅ)  .................................................. (:އަތޮޅާއި ރަށާއެކު)ދާއިމ  އެޑްރެސް ( ބ)

 

 
                      ........................ 

 ސޮއި                         

 

 

  

  

 

[ 

 

 ވިޔަފާރ ގެ ތައްގަނޑު 
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 ޑް ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު ބި - 2ޖަދުވަލު 
 

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑް ލިބެންވ : 

 22000ޑިޕާޓްމަންޓް | ހުޅުލެ  ކޮމާޝަލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ 
 

 އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ތިރ ގައި މިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވަމެވެ؛
 

ޢުލާނުގައިވާ ކަންތައްތަކާއި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އި (2019އޮކްޓޯބަރ  31) J3/IL/2019/106-116 ނަންބަރު: އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން )ހ( 

 ވެ.ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްދ ނެ ކަމުގެ ޔަޤ ންކަން އަރުވަމެޝާޢިއު 

 )ށ(  މި ބިޑްގައި އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅާފައިވާ އަގުގެ ތަފްސ ލަކ : 

 ......................... :ފާއެއްގެ ތެޔޮ ގަތުމަށް ހުށައަޅާ އަގުލ ޓަރުގެ ފ   200 .........................ލ ޓަރެއް ގަތުމަށް ހުށައަޅާ އަގު: 

 އަދަދު )ލ ޓަރުން(: ތުމަށް ލަފާކުރާ ކުއަރޓަރއެއްގައި ތެޔޮ ގަކޮންމެ 
 ....................................:)އ ޕްރިލް އިން ޫޖން އަށް( 2ރ ކުއަރޓަ ...................................: )ޖަަނވަރ  ިއން މާރިަޗށް( 1 ކުއަރޓަރ
 .................................: )އޮކްޓޫބަރުން ޑިސެްމބަަރްށ( 4 ކުއަރޓަރ ...............................: )ޖުލައި ިއން ސެޕްޓެްމަބރަށް( 3 ކުއަރޓަރ

 

 )ނ( މި މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅާފައިވާނ  އެންމެ ބިޑެކެވެ.

ނ  ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެ)ރ( 

 އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައި އެއާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވުމެވެ.

 މިބިޑާއެކު ހުށައަޅާފައިވާނ  ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. )ބ( އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން

ވެސް ގޮތަކުން މޯލްޑިވްސް )ޅ( އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން )ވިޔަފާރިވެރިޔާ / ޕާޓްނަރުން / ކުންފުނ ގެ ޑިރެކްޓަރުން( މިބިޑް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެއް

ނުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤ ންކަން ތަ ނުފޫޒު ފޯރަފާނެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައިއެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނ  ލިމިޓެޑްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުމެއް ނުވަ

 އަރުވަމެވެ.

 )ކ( ހުށައަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފަންނ  ޤާބިލްކަން އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިގައި ހުންނާނެއެވެ.

 ކިޔައި އެކަންކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. )އ( އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައިވާ ހުރިހާ މާއްދާއެއް

  ............................................... :މަޤާމް ............................................................... :ނަން
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