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 -1ތަޢާރަފް
މިމުބާރާތަކީ
ޝަހީދުވެފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ދިވެހިންގެ

ހަދާނުގައި

ހިގާފައިވާ

އެކިއެކި

ޤަޢުމީފެންވަރުގެ

ހާދިސާތަކުގައްޔާއި
ބިނާއެއް

ކާރިސާތަކުގައި

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި،

ބިނާ

ފަރުމާކުރުމަށް ބޭއްވޭ މުބާރާތެކެވެ .މިބިނާ ބެހެއްޓުމަށް ކަޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ ބޮޑު
ދިދައިގެ އިރަށްވާ ސަރަހައްދުގައެވެ .މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ
މަޤްސަދަކީ ޤަޢުމީ ފެންވަރުގެ ބިނާއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ދިވެހިންނަށް މިފަދަ
ފުރުސަތެއް މަޤުފަހި ކޮށްދިނުމެވެ.
މުބާރާތުން ހޮވޭ ފަރުމާއެއް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި "ޝަހީދުންގެ ބިނާ" ގެ ނަމުގައި ބިނާ
ކުރުމަށް ވަނީ ޤަސްތުކުރެވިފައެވެ .އަދި މިބިނާ ވެގެންދާނީ މިޤަޢުމުގައި ޝަހީދުވެފައިވާ އެންމެހާ
ދިވެހިންގެ ހަދާނުގައި ހެދިގެންދާ ބިނާ އަކަށެވެ.
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އުސްމިނުގައި ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ 1400މމ

ފޮޓޯ :ލޮކޭޝަން މާރކް ކުރެވިފައި
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 -3ހުށައެޅުން
3.1

ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޝަރުތުތައް
ހ .ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން.
ށ .ޤާނޫނީ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ނ .ހޮވޭ ޑިޒައިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް .އާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ޑިވެލޮޕްކުރުމަށްޓަކައި
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުމަށް އެއްބަސްވުން.

 3.2ފަރުމާތައް ހުށަ އަޅަން ޖެހޭ މިންގަޑުތައް
ހ .އޭ 1ސައިޒްގެ ފޯރމް ބޯރޑް ،ހުށައަޅަން ބޭނުންވާ ފަރުމާގެ ކުރެހުންތައް ހިމަނާފައި
(ހަމައެކަނި 1ބޯރޑް).
ށ .ފަރުމާގައި ހުށައަޅާފައިވާ ކުރެހުންތައް ތަފްސީލްކޮށް ލިޔުމުން އަދި ކުރެހުމުން ބަޔާން
ކުރެވިފައި ،ގިނަވެގެން އޭ 3ސައިޒުގެ  10ގަޑު (ބައިންޑް ކުރެވިފައި)
ނ .މަތީގައި (ހ)ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށައެޅުން  PDFފޯރމެޓް އަދި (ށ) ގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށައެޅުމުގެ ވޯރޑް ފޯރމެޓް( ،ސީޑީ އެއްގައި ހުށައެޅުން)
ރ .ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު (މަޢުލޫމާތު ޝީޓް) އަދި އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ.
ނޯޓް:
-

ހުރިހާ އައިޓަމް ތަކެއް ހުށައަޅަން ވާނީ އެވެސް ނަމެއް ނުޖަހައި ބަންދުކޮށް ފައެވެ.

-

(ރ) ގައި ވާ އައިޓަމް ހުށައަޅަން ވާނީ ވަކިން ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރަ އެއްގައެވެ.

-

ހުށައެޅުން ހަވާލުވާނީ ކޯޑް ނަމްބަރ އެއް ޖެހުމަށް ފަހުގައެވެ.

 3.3ސުންގަޑި
ފަރުމާތައް ހުށައަޅަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ގަޑިއަކީ  24އޮކްޓޫބަރ  2019ވާ ބުރާސްފަތި
ދުވަހުގެ ހެދުނު  10:00ގެ ކުރިންނެވެ.
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 3.4ފަރުމާ ކުރާފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން
ފަރުމާ ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ނަންތައް ހާމަ ކުރެވޭނީ ފަޑިޔާރުންގެ މާރކްސްދީ ނިމި މާރކްސް
ދެވޭ ކަރުދާހުގައި ސޮއި ކުރެވުމުންނެވެ .މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ފަރުމާތަށް ހުށައަޅަންވާނީ
ތިރީގައި "ފަރުމާތައް ހުށައަޅަން ޖެހޭ މިންގަޑުތައް" މި ބައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 -4މުބާރާތަށް އިންސާފު ކުރެވޭނެ ގޮތް
4.1

އެންމެ ރަގަޅު ފަރުމާއެއް ހޮވުން
އެންމެ ރަގަޅު ފަރުމާއެއް ހޮވުމަށްޓަކައި މުބާރާތުގެ ފަޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ޓީމެއް ވަނީ
އެކުލަވާލެވިފައެވެ .މިޓީމް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިނާވެށި ފަރުމާކުރުމުގެ
ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާކާރު ފަންނީ މާހިރުންގެ ތެރޭންނެވެ.

 4.2މުބާރާތައް އިންސާފު ކުރުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް
ހ .ބިނާއިން ރަމްޒުކޮށްދޭ މާނަ
ށ .ބިނާގެ ކޮންސެޕްޓް މައިދާނާއި އެކަށީގެންވާ މިންވަރު
ނ .ބިނާގެ އެއިސްތެޓިކްސް
ރ .ބިނާކުރެވޭފަދަ ކޮންސެޕްޓަކަށްވުން
ބ .ހުށައެޅޭ ކުރެހުންތަކުގެ ފެންވަރު

 4.3މުބާރާތުން ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެ ހާލައްތައް
ހ .ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށައެޅޭ ޑިޒައިންތައް
ށ .އާއްމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަޑުތަކާއި ޚިލާފުވާ ޑިޒައިންތައް
ނ .ޖޫރީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރުން
ރ .ހުށައެޅުމުގައި މުބާރާތުގެ މިންގަޑުތަކާއި ޚިލާފުވުން
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 -5ހުށައެޅޭ ފަރުމާތަކުގެ ކޮޕީ ރައިޓްސް
އެންމެ ރަގަޅު ހުށައެޅުން ވެގެންދާނީ މި މުބާރާތް ރާވާ ހިންގާ ފަރާތް ކަމުގައިވާ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު" ގެ މިލްކެއް ގޮތުގައެވެ .އަދި ފަރުމާ ބިނާ ކުރުމުގައިއާއި
އެހެނިހެން ޑޮކިއުމަންޓް ތަކުގައި މިފަރުމާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ .މި ހުށައެޅުން ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް
އެބޭކަލުންގެ ވަނަވަރުގައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ބިނާ ހިމެނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެން ވެއެވެ .އަދި
ފަރުމާގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޙިޔާލާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ޙައްޤުވެރިއަކީ ފަރުމާ ކުރި ފަރާތެވެ.
މުބާރާތަށް ހުށައަޅާ އެހެން ކުރެހުންތައް އާއްމުކޮށް އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭނުން
ކުރަންވާނީ  03ނޮވެމްބަރ  2019ފަހުންނެވެ.
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