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މި އޮފހުގެ ނަމްބަރ  14( (IUL)/201-B/1/2020/06ޑިސެމްބަރ  )6060އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދޭ މަޢުލޫމާތު
އޮފސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކޮށް ކުނިއުކައިލުން
 -1ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓގެ އޮފސް ހިންގަމުންގެންދާބައި ފޮޅާ ސާފުކުރުމާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްފަހަރު
ކުނި އުކާލުން.
 -2ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެވެސް ހުކުރު ދުވަހުގެ ކުރިން އޮފސް ފޮޅާ ސާފުކޮށް ނިންމުން.
 -3ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ހޯދަންވާނ މަސައްކަތް ޙަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.
 -4ފޮޅާ ސާފުކުރާ ވަގުތުގައި ،އެކަން ކުރިއަށްދަނ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ދިވެހިބަހުން ރަނގަޅަށް މުޢާމަލާތްކުރަން
ދަންނަ ސުޕަވައިޒަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.
 -5ފޮޅާ ސާފުކުރުން މާނަކުރަނ ތިރގައިއެވާ ކަންކަމަށެވެ.
ހ .ކޮންމެ ދުވަހަކު  2ބުރު ހުރިހާ ފާޚާނާތަކެއް ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކުރުން ( 10ފާޚާނާ)
ށ .މަކުނުވާ ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
ނ .ބިއްލޫރިތައް ފޮހެ/ފޮޅާ ސާފުކުރުން.
ރ .ފަރުނޗަރުތަކާއި ކަބަޑުފަދަ ތަންތަން ރަނގަޅަށް ފޮހެ ސާފުކުރުން ،އަދި ބައެއް ފަރުނޗަރުތައް ޕޮލިޝްކުރުން.
ބ .ކާޕެޓްމަތި ކުނިކަހައި ވެކިއުމްކުރުން
ޅ .ގޮނޑިތައް (މަހަކު) އެއްފަހަރު ވެކިއުމްކުރުން
ކ .މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓން ބުނާ ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން (މިސާލަކަށް މޭޒެއް ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން ،އޮތޯރިޓގެ
އެއްޗެހި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުން އަދި އެއްޗެއް ހަރުކޮށްލަންޖެހިއްޖެނަމަ ހަރުކޮށްދިނުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް)
 -6ފޮޅާ ސާފުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު އެކަން ރަނގަޅަށް ނިންމިކަމަށް އޮތޯރިޓގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ކޮންމެ ހަފުތާއަކުވެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 -7އަންދާސ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނ މި ފޯރމް އާއި އެކުގައި އެވާ "އަންދާސ ހިސާބު ހުށައަޅާ ފޯމް" (ޖަދުވަލު  )1އިންނެވެ.
 -8އަންދާސ ހިސާބުތައް ބަލައިގަނެވޭނ  23ޑިސެމްބަރ  2020ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00އާއި ހަމައަށެވެ .އަދި ހުށަހެޅުނު އަންދާސ ހިސާބު ހުޅުވުން
އޮންނާނ  23ޑިސެމްބަރ  2020ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00ގައެވެ.
 -0ބލަން ހުށަހަޅުއްވާނ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓއުރައެއްގައެވެ ،އަދި ސިޓއުރައިގެ ބޭރުގައި މި ދަންނަވާ މައުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާންޖެހޭނެއެވެ"( .ބލަން
ކަރުދާސް" "ބލަން ނަންބަރު" "ބލަން ހުޅުވާ ތާރޚް" "ބލަން ހުޅުވާ ގަޑި")' މިހެން ބޭރުގައި ލިޔުއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
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 -00މި ބލަންތައް ހުޅުވާނ ބލަން ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ބލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންގެ
ހާޟިރުގައެވެ.
ބލަމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި (މި ތަކެތި ހުށަނާޅާނަމަ ބލަން ކެންސަލްވާނެއެވެ).
.0.0

މިކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު  0ގައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބލަން ހުށަހަޅާފޯމު.

.0.6

ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓްއަކުން ހުށަހަޅާނަމަ މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި
ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ ބލަން ހުށަހަޅާ ފޯމާއި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނަމަ އައިޑެންޓިޓ
ކާޑު ކޮޕ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.0.1

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެ ނިއު އޮތޯރިޓން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް /ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕ ބލަން ހުށަހަޅާ
ފޯމާއި އެއްކަރުދާސް ކުރަންވާނެއެވެ.

.0.1

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓން ފާއިތުވި  6މަސްދުވަސްތެރޭގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް.

.0.1

އ
ބ ލަމަށް އަގުހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަން .މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު ،ތާރޚް ،ޚިދުމަތުގެ އަގު ،ޓެކްސް އަދި ޖުމްލަ އަގު އެގެން އޮތުމާ ި
އެކު ،ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތާއި ވިޔަފާރގެ ސިއްކަ އޮންނަންވާނެއެވެ .ކޯޓޭޝަންގެ ވެލިޑިޓ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން 11
ދުވަސް ދޭންވާނެއެވެ.

.0.2

ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އެކު ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރުގެ މައުލޫމާތާއި އައިޑކާޑުގެ ކޮޕ އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އމެއިލް އެޑްރެސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

.0.1

ފާއިތުވެ ދިޔަ  1އަހަރު މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުން( .މިކަމަށް ބަލާނ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުވި
ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ލިޔުމުގެ މައްޗަށެވެ .ގިނަވެގެން  01ލިޔުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ).

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތައް
 -0މަސައްކަތުގެ އަގަށް ( 50%ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާ )((Minimum Quoted price)/(Quoted price)X50
 -6މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަށް ( 30%މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަށް ބަލާނ ފާއިތުވެދިޔަ  1އަހަރު ދުވަހު ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެފަދަ
މަސައްކަތެއް ކުރުވި ފަރާތުން ހުށައަޅާފައިވާ ލިޔުމުގެ މައްޗަށެވެ .އެގޮތުން ގިނަވެގެން  15ލިޔުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ).
 -1މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ މހުންގެ އަދަދު (ދުވާލަކު) ( 20%ކޮންމެ މހަކަށް  1ޕޮއިންޓް – ގިނަވެގެން  1މހުންނަށް  60ޕޮއިންޓް)
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އެއަރ ނެވިގޭޝަން އެންޑް އެރޯޑްރޯމްސް

302 7243

Air Navigation & Aerodromes

އެއަރ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓ

302 7232

Air Transport & Security

ފްލައިޓް އޮޕަރޭޝަންސް

302 7253

Flight Operations

Website: http://www.caa.gov.mv

ރިސެޕްޝަން

302 7200

Reception

ފައިނޭންސް

302 7208

Finance

އެއާވާދިނަސް

302 7221

Airworthiness

