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 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ  

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
    

 ކަރުދާސް    ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު   ބ ލަމާއި 
 
ޭބނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައި  ޓްރެކް ގާއިމްކުރުމަށްއޮތޯރިތ ގެ ހުޅުމާލެ ޑްރައިވިން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް    :ނަންބ ލަމުގެ  .1

 ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 
 
 އިގުޅޭ ތަފްޞ ލް ތަކެއްޗާ .2

 ބަޔާންކުރެވިފައިއެވަނ އެވެ. ގައި  (ANEX 1)  މަޢުލޫމާތު ޝ ޓު  / ސްޕެސިފިކޭޝަން ތަފްޞ ލް ތަކެތ ގެކުރަންވ    ސަޕްލައި
 
 ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންޖެހޭ ތަން  .3

 ސ ލް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ  ގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. ގޮތުގެ ތަފްތަނާއި ސަޕްލައިކުރަންވ   ތަކެތި ސަޕްލައިކުރަންވ  
 

 ބ ލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރ ޚާއި ސުންގަޑި .4
ޓްރާންސްޕޯޓް އަށް    11:00ދުވަހު    ުބދަވާ    ޑިސެމްަބރު  15  ، އިޢުލާންގައިވާގޮތަށް  ހުށަހަޅުއްވާނ ބ ލަން   ހ. މޯލްޑިވްސް 

 ށެވެ.( އަމާކުރ ގެ ސްޓާރ ސިނަ)މ.ޗަނޭބލ  ވިލާ، މަޖ ދ މަގު /މާލެ   /ވަނަ ފަންގިފިލާ 3  ގެއޮތޯރިޓ 
 
ގަޑިއަށް   ށ. ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހުށައެޅުއްވުމަށް  ބ ލަން  ބ ލަން  ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.  ފަރާތުން  ހުށަހަޅާ  ބ ލަން  ބ ލަމާއެކު 

 ހުށައެޅުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބ ލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 
 އ މެއިލް އިން ފޮނުވާ ބ ލަންތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.  ނ.

 
  ފަރާތްތައްބ ލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ . 5

ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި   އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ބައިވެރިވެވޭނ   ބ ލަމުގައި  އަދި  ހ.  ގިންތިއަކުން   ކުދި  ވިޔަފާރ ގެ  މެދުފަންތ ގެ 
 ޔަފާރ ކުރާފަދަ( ވިއަދި ސޯލްޕްރެޕަރޭޓަރ  ކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްގެން )ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، ލޯށްރަޖިސްޓްރ ކޮގިންތިއައްގައި  

ރެވެ އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތްތަކަކ   އެފަދަ  އަދި  ވިޔަފާރ އަކަށެވެ.  އޮތޯރިޓ ގައިދިވެހި  ކުރެވިފައިވާ    ނިއު  ރަޖިސްޓްރ  
 ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 
 ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނ  އެއް ބ ލަމެވެ. ށ. 
 
 އަކުން ބ ލަން ހުށަނޭޅޭނެއެވެ. މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހިއްސާވާ ވިޔަފާރި އޮތޯރިޓ ގެމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  ނ.

 
 
 



 

 
 
 
 ބ ލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  .6

އުރައި ސިޓ   ކުރެވިފައިވާ  ބަންދު  ފުރިހަމަކޮށް  އެއްގޮތަށް  މަޢުލޫމާތާއި  އޮފ ހުންދޭ  މި  ހުށަހަޅުއްވަންވާނ   ބ ލަން  ބ ލަން  ބޭރުގައި  ގެ 
މަޢުލޫމާތާއި   ދެވިފައިވާ  ބ ލަމުގައި  ނުވަތަ  ފުރިހަމަނުވާ  މަޢުލޫމާތު  ޖަހާފައެވެ.  ބ ލަމުގެނަން  ނަމާއި،  ފުރިހަމަ  ހުށައަޅާފަރާތުގެ 

  ވާނެއެވެ. ތިރ ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނުއްވަންމަދުވެގެން އެއްގޮތްނުވާ ބ ލަންތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ ބ ލަމާއެކު  

 ޕްރޮފައިލް މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ  ބ ލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  ހ.
 ޔަފާރ ގެ ރަޖިސްޓްރ  ކޮޕ  ށ. ވި

 )ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާނަމަ(  އެކުތަޖުރިބާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާ މިފަދަ ލިބިފައިވާ  .ނ
ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕ  / ޖ .އެސް.ޓ  ރަޖިސްޓަރ ކުންފުންޏެއް  މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ    .ރ

 ނަމަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕ  
 މަސް ހަމަނުވާ( 3. ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް )ހުށަހަޅާ ދުވަހަށް ބ
 . އެސް އެމް އ  ސެޓްފިކެޓް ކޮޕ  ޅ

   ވަސްތައް ހިމަނައިގެން "ދުވަހުން"ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ މުއްދަތު ބަންދު ދު .ކ

 ބ ލަމުގެ އަގު ޖ .އެސް.ޓ  އާއެކު )ޖ .އެސް.ޓ  އަށް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާނަމަ(  .1- އ

)ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ    -/250,000. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  2
 .  އަމަލުކުރެވޭނެއެވެގައި ވާ ގޮތަށް   10.67ޤަވާއިދުގެ 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ    -/500,000. މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު  3 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނަމަ  ލައްކަ( ދިވެހި  )ފަސް 
 ގައި ވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ. 6އަދި  5،4ގެ )އ( ގެ  10.43

4% ހުށަހަޅާއަގުގެ  އަދަދު:  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ސެކިޔުރިޓ   ޕާރފޯމަންސް  ގަ  5.  )ބ ލަން  ރަންޓ   ޕާރފޯމަންސް  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
 ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން( 

ގެރެންޓ  ވާންޖެހޭނ  ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސިޓިއުޓް )ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމް  ހުށަހަޅުއްވާ  .  5
 ގެރެންޓ  އަކަށެވެ. ކުރެވިފައިވާ( އަކުން އެޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ 

 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ.  60. ހުށަހަޅާ އަންދާސ  ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓ  ގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 6
 )ތިރ ސް( ދުވަސް އިތުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ.  30އްވުރެ ތަ ބިޑް ސެކިއުރިޓ ގެ ވެލިޑިޓ  މުއްދަތު ބިޑްވެލިޑިޓ ގެ މުއްދަ .7

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސްބ ލަން  .7
 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ  

  މާ( ނަމަޖ ދ މަގު )ކުރ ގެ ސްޓާރ ސި، ވަނަ ފަންގިފިލާ 3  މ.ޗަނޭބލ  ވިލާ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. 

 
 ބ ލަން ހުޅުވުން  .8

ޙާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ބ ލަން  ހަމަޖެހިފައިވަނ   ހުޅުވުމަށް  ޙާރުވާ  ޟިބ ލަން  ފަރާތަކ   ޟިފަރާތްތަކުގެ  ޙާޟިރުވާ  މިގޮތުން  ރުގައެވެ. 
ކު  ހުށަހަޅާ ބ ލަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެހެން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މ ހަ 

 ވާނެއެވެ. ވާން  ކަމުގައި 
 
 
 



 

 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް ބ ލަންތައް . 9

 މާރކްސް  ކްރައިޓ ރިއާ  
 70 އަގު 1
 20 މުއްދަތު 2
 10 ތަޖުރިބާ  3
 100 ޖުމްލަ 
 
 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް :   •

 (   80 ×މާކްސް ) އެންމެ ކުޑަ އަގު / ހުށައެޅި އަގު  80 އަގު :   .1
 (  10 ×މާކްސް ) އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށައެޅި މުއްދަތު  10 މުއްދަތު :  .2
އިދާރާތަކަށް  10 ތަޖުރިާބ :  .3 ތަކެތި ސަރުކާރުގެ  ކުރިން މިފަދަ  ) ތަޖުރިާބ ، މ ގެ  އަދި ސަރުކާރު މާކްސް  ށާއި 

ކުންފުނިތަކަށް ހުށައަޅާ  ހިއްސާވާ  މިގޮތުން  ެބލުމަށްފަހުއެވެ.  ލިޔުންތަކަށް  ކޮންމެލިޔުމަކަށް    ސަޕްލައިކޮށްދ ފައިވާ  
ލިޭބނ     2ލިޭބނ    ގިނަވެގެން  އެންމެ  އެވެ.  އެވެ.   10މާކްސް  ލިޔުންދޭ  މާކްސް  އެލިޔުންތަކުގައި  ފަރާތުގެ އަދި 

 ތައްގަޑާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ. ( 

 މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން  .10
މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ބ ލަން ހުށަހަޅާފައިވާ  މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނ  ބ ލަމުގައި ދެވިފައިވާ   ހ.

 ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށެވެ.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު   ނަންބަރުގައިވާ    6ގެ    1ށ. ދައުލަތުން ކުރިއަށްގެންދާ  މިންގަނޑަށްވުރެ ބޮޑެތި  ވަނަ 

މަސައްކަތްތަކާއި، ހިދުމަތްތަކާއި )ކޮންސަލްޓެންސ  ނުހިމަނައި( އަދި ހޯދާ ތަކެތ ގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބިޑް ސެކިރުރިޓ ގެ ގޮތުގައި  
  %10އާއި    %2އާއި ދެމެދުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓ އެއް ނެގޭނެއެވެ. އަދި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ ގެ ގޮތުގައި    %1އާއި    0.05%

ގައިވާ އެޑްވާންސް    10.67އާއި ދެމެދުގެ ގެރެންޓ އެއްވެސް ނެގޭނެއެވެ. އަދި މ ގެ އިތުރަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  
ޕޭމަންޓްއާއި   އެޑްވާންސް  އެ  އެފަރާތުން،  ދޭނަމަ  ފަރާތަށް  ފޯރުކޮށްދޭ  ތަކެތި  ނުވަތަ  ހިދުމަތް  ނުވަތަ  މަސައްކަތް  ފައިސާ، 

 ރެންޓ އެއް ހޯދޭނެއެވެ. އެއްވަރުގެ ޕޭމަންޓްގެ
އެގޮތުން ދޭ ބިޑް ސެކިއުރިޓ ، ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓި ވާންޖެހޭނ  ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ     

ދޫ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް  އެ  އަކުން  ގާއިމްކުރެވިފައިވާ(  )ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިންސްޓިޓިއުޓް  ފައިނޭންޝަލް  ނުވަތަ  ކޮށްފައިވާ  ބޭންކަކުން 
 ސެކިއުރިޓ  ނުވަތަ ގެރެންޓ އަކަށެވެ.

)ދޭއް( ދުވަހުގެ    2ބ ލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާތާ )ނުވަތަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ފޮނުވޭތާ( ރަސްމ ބަންދުނޫން   ނ.
ކުރެ ބާޠިލް  އޮފް އެވޯޑް  ލެޓަރ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ  ދެން  ތެރޭ  ބ ލަމުގައި  އަދި  ވޭނެއެވެ. 

 ލިބެއެވެ.   މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ  އަށްޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ތަރުތ ބުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
މިގޮތުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް  ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް އ މެއިލް ކުރުމުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑް ހަވާލުކުރެވުނ  ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.   ރ.

 އ މެއިލް ކުރެވޭނ  މައޫލޫމާތު ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ދެއްވާފައިވާ އ މެއިލް އެޑްރެހަށެވެ.
 ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން  .11

ނުވެއްޖެނަމަ   ޙާޒިރު  ސޮއިކުރަން  އެގްރިމަންޓްގައި  ނުލައި  އުޒުރަކާއި  މަޤްބޫލު  ފޮނުވުމަށްފަހު  އެވޯޑް  އޮފް  ސް  މޯލްޑިވް ލެޓަރ 
މަށް މިނިނސްޓްރ   ވަކި މުއްދަތަކަށް ބުލެކް ލިސްޓް ކުރު  ގޮތަށްބ ލަން ތަކުގައި އެފަރާތެއް ބައިވެރިނުވެވޭނޭ   އޮތޯރިޓ ގެ  ޕޯޓްޓްރާންސް

 ނެއެވެ. އޮފް ފިނޭންސް އަށް ފޮނުވޭ
 
 
 
 



 

 
 (Annex 1)އެނެކްސް   

 
 ތަކެތ ގެ މަޢުލޫމާތު / ސްޕެސިފިކޭޝަން 

 ވާންވާނ  ބްރޭންޑް ނިއު ތަކެއްޗަށެވެ. އެގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ ގެ ތަފްސ ލް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ސަޕްލައިކޮށްދޭ ތަކެތި 
Technical Specification



 



 

 
 


