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ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ،ބީލަންޝީޓް ،ބީލަމުގެ
ޖަދުވަލުތައް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2021/W-002

އިޢުލާން ނަންބަރ:

(IUL)38-AD/38/2021/18

އިޢުލާން ތާރީޚް:

 24ޖެނުއަރީ 2021

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ފަރާތްތައް

ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި
ފަންތީގެ

ވިޔަފާރީގެ

ގިންތިތަކުން

ގިންތިއެއްގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުދި އަދި މެދު

ކުރެވިފައިވާ

ދިވެހި

ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
#
1

ތަފްސީލް
ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ

1.1

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004470,3004461އަށެވެ.
އީމެއިލްprocurement@elections.gov.mv:
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 03 :ފެބުރުއަރީ ( 2021ބުދަ)
ގަޑި10:00 :

2

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

2.1

ލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު
ށހަޅާ ފަރާތުން ބީ ަ
ބީލަން ހު ަ
ދނެއެވެ.
ނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅި ާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔު ް

2.2
2.3
3
3.1

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ
ނ ޖީއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތު
ރޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
އވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުން  3.2ގައި ބަޔާން ކުރާ އަދަދު ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެ ެ
ބީލަން ހު ަ
ރ ހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ،މިބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގެ
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ( 4,500.00ހަތަ ު
ލއެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީ
ނ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ އޮރިޖިނަ ް
ހށަހަޅަންވާ ީ
އެނެކްސް  4ގައިވާ ފޯމެޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެު .

3.2

ވާންޖެހޭނީ

ސަރުކާރަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ބޭންކަކުން

ތ
ނުވަ ަ

ފައިނޭންޝަލް

ޓއުޓް
އިންސްޓި ި

(ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ) އަކުން އެޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީއަކަށެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހެވެ .ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި "ބެންކް ގެރެންޓީ ސިޓީ" އަދި "ބެންކް ގެރެންޓީ ޗެކް"
ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބލަން
ޔބުކުރާ ފަރާތަށް ީ
ބލަން ކާމި ާ
ކވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ީ
ބލަމުން ވަ ި
ހށަހެޅި ފަރާތަކުން ީ
ހ ބީލަން ު
ފ ު
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ަ

3.3

މ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް
ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލްކޮށްފިނަ ަ
ނެގޭނެއެވެ.

3.4

ބިޑު ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ބެންކް ގެރެންޓީ ސިޓީ ނުވަތަ ބެންކް ގެރެންޓީ ޗެކްގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ

4
4.1

ބީލަން ހުށަހެޅުން
ނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
ބީލަން ހުން ަ
ނ އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަ ް
ތއް ސާފުކޮށް އެނގެން
ނނެވެ .ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގު ަ
ޓ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއި ް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސްީ .

4.2

މ
އދި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯ ް
ށހަޅަންވާނެއެވެަ .
ކށް އަގު ހު ަ
ހ ބައިތަ ަ
ޅމަށް ދެވިފައިވާ ހުރި ާ
ގ ހުށަހެ ު
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަ ު
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
ލންތައް
ނގަނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ޅ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ު
ށހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަ ާ
ބީލަން ހު ަ

4.3

ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ
ހޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ލން ު
ބދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ .ބީ ަ
ގށް ަ
ށފަހު ،އަ ަ
ބލަން ހުށަހެޅުމަ ް
ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގައެވެީ .
ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޑއެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮތުން
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނ ަ

4.4

މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަން
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް
ކވެ.
ބލަމެ ެ
ހށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ީ
ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބީލަން ު

4.5

4.5
5
5.1

6

މިބީލަމާއި

ގުޅިގެން

ޝންސް
އިލެކް ަ

ކޮމިޝަނުން

އެމެންޑްމެންޓެއް

ދެވޭނަމަ

މންޓެއް
އެއެމެންޑް ެ

މިކޮމިޝަނުގެ

ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
ގ ފޯމު ތަކުގައި ބީލަ ް
ތއްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަ ު
ނ ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ަ
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަ ް
ތލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާ ި
ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
އ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔު ް
އެނެކްސް  5ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެ ު

ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
އ
ދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާ ި
ލން ހުށަހެޅުމަށް ެ
ވޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ލންތައް ަ
ލންތައް ބަލައިގަނެ ،ބީ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބީ ަ

6.1

ގ ބައިތަކަށް މާރކްސް
ލއިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމު ެ
ށ ބަ ަ
ނން ކުރާނެ މިންގަޑަ ް
މށް ބޭ ު
ލން ވަޒަންކުރު ަ
ޝަރުތުތަކާއި ބީ ަ
ދެވޭނެއެވެ.
ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބޭ

6.2
7

ފަރާތަކަށެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ

7.1

ހގެ ތެރޭގައި ބީލަން
ފހެއް) ދުވަ ު
ނ ބަންދުނޫން ަ ( 05
ކމުގެ ލިޔުން ހަވާލުވާތާ ގިނަވެގެ ް
ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް އެ ަ
ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް

7.2

ތގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

8
8.1

ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް
އަގު

މުއްދަތު

ހުށަހެޅި އެންމެ ހެޔޮ އަގު /ހުށަހެޅި އަގު × ( 70އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ
އުޞޫލުންނެވެ).

އެންމެކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލްމާރކްސް ލިބޭގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުން.


70

15

ށ ފުލް މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ
މ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަ ް
ހޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެން ެ
ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަ ަ
އުޞޫލުންނެވެ.

ތަޖުރިބާ



ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅާ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށް
ނފުންޏަކުން އެކުންފުންޏެއްގެ ލެޓަރހެޑުގައި ސޮފްޓްވެއަރ ފޯރުކޮށްދިން ތާރީޚު އަދި ސޮފްޓްވެއަރ
މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކު ް

15

ށހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.
ކން އެނގޭގޮތަށް ހު ަ
މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ަ


މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވޭތުވެ ދިޔަ  3އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.

ޖުމްލަ

100

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް–( 1ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
ށހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން (ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ
ބީލަން ހު ަ
ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށް ވުން):

ށހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް:
ބީލަން ހު ަ
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަމްބަރު:

ނގެ ވިޔަފާރި)
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް( :ކުންފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދު ް

ނފުނި ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި)
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު( :ކު ް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:

ނ ފަރާތުގެ)
ލން ހުށަހަޅަން އަން ަ
ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ ނަން( :ބީ ަ

ހށަހަޅަން އަންނަ ފަރާތުގެ)
ކުންފުނި ތަމްސީލް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު( :ބީލަން ު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  6ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 2-ރިކުއަރމަންޓް)

ތަޢާރަފް
ގ
މިއީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހިޔުމަން ރިސޯސްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނު ެ
ނ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓެކެވެ .މި އެޕްލިކޭޝަނާއި ގުޅޭ
ބނުންވާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ގަތުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ބޭނުމަށް ގަންނަން ޭ
އ ލިޔެވިފައިވާނެއެވެ.
ތަފްޞީލްތައް މި ޑޮކިއުމަންޓްގަ ި

އެޕްލިކޭޝަންގައި ހުންނަޖެހޭ ބައިތައް:
މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭ ކަންކަން:
މތެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް)
 -1ސްޓާފް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުން ،ސިންގަލް  /ބަލްކް (ހުރިހާ މަޢުލޫ ާ
ޝން ،ސެކްޝަންގެ ނަން
 -2ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގެނެވުން( .މަޤާމް ،ރޭންކް ،ކްލެސިފިކޭ ަ
އަދި ޑިވިޝަން ބަދަލުކުރެވުން)
 -3ކޮމިޝަންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ގެނެވުން( .ޕްރޮމޯޝަން ،ޑީމޯޝަން ،މުސާރަ ،އެލަވަންސް
ބަދަލުކުރެވުން)
ގނެވުން( .އެއްސެކްޝަނުން އަނެއް
 -4މުވައްޒަފު މަސައްކަތްކުރާ ސެކްޝަނަން އަދި ޑިވިޝަންއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ެ
ބދަލުކުރެވުން)
ސެކްޝަނަށް އަދި އެއް ޑިވިޝަން އިން އަނެއް ޑިވިޝަންއަށް ަ
ގ
 -5މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި މަޤާމްގެ ރަޖިސްޓްރީ ޕްރިންޓްކުރެވުން (ތައްޔާރު ކުރި ،ޗެކްކުރި ،ހުއްދަދެއްވިފަރާތު ެ
ނަމާއިއެކު) (އެކްސެލް  /ޕީޑީއެފް)
 -6ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ޕްރިންޓްކުރެވުން
 -7ހުސްމަޤާމުތަކުގެ ރިޕޯޓް ނެގުން
 -8ވަގުތީ މަޤާމުތަކުގެ ރިޕޯޓް  /ރަޖިސްޓްރީ
 -9ވަޒީފާއާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ޗިޓެއް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ގެނެވި ޕްރިންޓް ކުރެވުން
 -10މުވައްޒަފަކު އެހެން އޮފީހަކަށް ވީއްލައިފިނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ރިކޯޑް ކުރެވުން.
ޓން.
 -11މުވައްޒަފުންގެ ރަޖިސަޓްރީއަށް އަންނައުނި އިތުރު ގެނެސް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއް ު
ށ
 -12ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެލާޓް އަންނަ ގޮތަ ް
ރން
 -13ޕްރޮބޭޝަން ރިޕޯޓް ސިސްޓަމްއިން ޖެނެރޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހު ު
ނ
ނނަ ގޮތަށް ހެދިފަ ހުރު ް
 -14ކޮންޓްރެކްޓް ސްޓާފްގެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވުމުން އެލާޓް އަ ް
ސ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް)
 -15މުވައްޒަފާމެދު ނެގޭ ޑިސިޕްލިނަރީ އެކްޝަންސް ރެކޯޑްގަ ހިމެނޭ ގޮތަށް އިނުން( ޑޮކިއުމަންޓް ް
 -16ވަޒީފާ އެއްބަސްވުން  /ވަޒީފާބަޔާން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރުކޮށް ޕްރިންޓް ކުރެވުން
ނ
 -17މުވައްޒަފުން ގެ ޕަރސަނަލް ފައިލް ގެ ޑޮކިއުމެންޓުތައް އަޕްލޯޑްކުރެވުން ،އަދި އެޑޮކިއުމެންޓް ޕްރިންޓް ކުރެވު ް
 -18ފިންގަރ މެޝިން އާއި ސިންކުރެވެން ހުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ

އގުޅޭ:
އނިންގ ާ
އޒަފުންނަށް ހިންގާ ޓްރެ ި
މުވަ ް
ނ
 -1ޓްރެއިނިންގއާބެހޭ ނަމާއި ،ނަގާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޝީޓް ނެގޭ ގޮތަށް ހުރު ް
ނ
ތއް އެނގޭގޮތަށް ލިސްޓެއް ނެގު ް
 -2ބަޖެޓް ލިބިފައި ހުރި ޓްރެއިންގ ަ
 -3ބޭއްވޭ ޓްރެއިނިންގސް އިނގެން ހުރުން
ނ
 -4ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަމަންޓްސް ހިމެނޭގޮތަށްހުރު ް
ނ
ކގެ ތަފްސީލް އެނގޭނެ ޝީޓެއް ނެގު ް
 -5ބައިވެރިވެފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ތަ ު

ގޅޭ:
އ ު
ރއިސަލް ާ
އޒަފުންގެ އެޕް ެ
މުވަ ް
ނ
 -1އެޕްރެއިސަލް ފޯމް އެޗްއާރް ސިސްޓަމުން ފިލްކުރެވޭގޮތަށް ހުރު ް
 -2އެޕްރެއިސްކޮށް މާކްސް ދިނުމަށްފަހު ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރެވުން
ނވުން
 -3އެޕްރެއިސަލް ފޯމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އައުމުން އެބަދަލު ގެ ެ
 -4ޓާރގެޓްސްތައް ވަކިވަކިން އެގުން
 -5އެޕްރައިސަލްފޯމް ގެ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާކަމުގެ ރިމައިންޑަރ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުން

ހޯމްޕޭޖުން ފެންނަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު:
އެލާޓް


މުވައްޒަފު ކުރާ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން "އެލާޓް" އެޗް އާރު އެޕްލިކޭޝަން އަށް ލޮގިންވުމުން ހޯމްޕޭޖުން ފެންނަށް ހުރުން.
ފންދުވަސް  /ސަލާމުގައިތިބި
އ ަ
ދނުދޭ ޗުއްޓީގެ މައުލޫމާތު ު /
އހުރި މީހުންގެ ލިސްޓް  /ހުއް ަ
(މިސާލަކަށް ޗުއްޓީ އަށް އެދިފަ ި
މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓް  /ޑިއުޓީ ޓްރަވެލް  /އޮފީސް ހުޅުވާ ލައްޕާ  /ހާޟިރުނުވާ މުވައްޒަފުން)

ޕެންޑިންގ ޓާސްކް


އެޕްރޫވް ނުކޮށް ހުރި ޕްރީ އޯވަރޓައިމް ރިކްއެސްޓް ސުޕަވައިޒަރުގެ ހޯމްޕޭޖުން ފެނުން އަދި ކްލިކް ކޮށްލުމުން
އެޕްރޫވްނުކޮށްހުރި އޯވަރޓައިމްގެ ތަފްސީލްފެނި /އެޕްރޫވް ކުރާ ސްކްރީނަށް ޑައިވާޓްވުން



ނ
މަސައްކަތްކޮށްފަ އޯވަރޓައިމަށް ރިކްއެސްޓްކޮށްފައި ނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމުވައްޒަފެއްގެ ހޯމްޕޭޖުން ފެނު ް

ސ
ޓއިލް ް
ފގެ ޕަރސަނަލް ޑީ ެ
މުވައްޒަ ު


އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިލްލް ރިކޯޑަސް އެ މުވައްޒަފަކަށް ފެނުން (އެޓެންޑަންސް ،އިތުރުގަޑީގެ ވަގުތު)



ޕާސްވޯޑް ރީސެޓް ކުރެވެން ހުރުން



ވަޒީފާ ބަޔާން އަދި ވަޒީފަ އެއްބަސްވުންއަދި އެ މުވައްޒަފަކާ ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުމެށް އެޗް.އާރް ސެކްޝަނުން އަޕލޯޑް
ނ
ކުރުމަށްފަހު އެ ފެނުން އަދި ޕްރިންޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރު ް



ސެލެރީ ސްލިޕް ފެނުން



ށ
އެޕްރައިސަލް ފޯމް ފެނުން އަދި އެޗް.އާރް ސެކްޝަންގެ ހުއްދަ އާއިއަކު ޕްރިންޓްކުރެވެން ހުރުން (ޕްރިންޓް ކުރުމަ ް
ނނަމަ އެޗް.އާރް ސެކްޝަނަށް އެޕްރޫވަލް އަށް އައުން)
ބޭނުންވަ ީ



ތށް ހުރުން
ވނީނަމަ ރެޒިގްނޭޝަން ލެވޭ ގޮ ަ
އެ މުވައްޒަފަކު ވަކިވާން ބޭނުން ަ


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ

ޑ
އއި އިތުރު ގަ ި
އެޓެންޑަންސް ާ


ސެކްޝަން ހެޑް އަށް އެ ސެކްޝަނެއްގެ ހުރިހާ ސްޓާފްއިންގެ އެޓެންޑަންސް ފެންނަގޮތަށް ހުރުން



މވެސް (ލެވެލް  1ގައި
ކއެސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން ނަ ަ
އށް ރި ު
އ ސްޓާފަކަށް އަމިއްލަ ަ
އެޓެޑަންސް އެމެންޑް ކުރުމަށް ެ

ށ
ސުޕަވައިޒަރ ،ލެވެލް  2ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އަދި އެޗްއާރް ގެ މުވައްޒަފު އެޕްރޫވް ކުރެވޭ ގޮތަ ް


އ
ރކުއެސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން ނަމަވެސް (ލެވެލް  1ގަ ި
އިތުރުގަޑި އެމެންޑް ކުރުމަށް އެ ސްޓާފަކަށް އަމިއްލަ އަށް ި
ށ
ސުޕަވައިޒަރ ،ލެވެލް  2ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އަދި އެޗްއާރް ގެ މުވައްޒަފު އެޕްރޫވް ކުރެވޭ ގޮތަ ް



އިތުރު ގަޑިއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވެން ހުރުން



ނ
ނން ހުރު ް
އިތުރު ގަޑި އެޕްރޫވް ކުރާ ލެވެލްތަށް ފެން ަ

ވ
ލީ ް


ލީވްއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވެން ހުރުން



ކުރެވޭ ލީވް ރިކުއެސްޓްގެ ސްޓޭޓަސް ފެންނަގޮތަށް ހުރުން.



ތށް ހުރުން
ލީވް ތަކުގެ ބާކީ ފެންނަ ގޮ ަ



ނ
ކޮމިޝަނުގެ ޕޯން ޑައިރެކްޓަރީ ފެންނަން ހުރު ް

ކން:
އއި ގުޅޭ ކަން ަ
އެޓެންޑެންސް ާ
 -1ޑެލީ އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓް ފެންނަން ހުރުން
ނ
 -2އިންޑިވިޖުއަލް އެޓެންޑެންސް ރިޕޯޓް ފެންނަން ހުރު ް
ނ ދުވަހުގެ އަދަދު ،ދުވަސް/މިނެޓް އަދި އެމައުންޓް އެނގެން ހުރުން)
 -3ލޭޓް ފައިން ރިޕޯޓް (ގަޑި ޖެހު ު
 -4އެޓެންޑެންސް ކޮންމެ މަހެއްގެ  16ން ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  15އަށް ޖެނެރޭޓްވެ ރިޕޯޓް ނެގެން ހުރުން
ޑ ހިމެނޭ ގޮތަށް)
 -5ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަލެއް އައުމާ ގުޅިގެން އެބަދަލު ގެނެވުން( .ރަމަޟާން މަހުގެ ގަ ި
ނގެ ރޯސްޓަރ އެޅޭނެ ގޮތަށް ހުރުން
 -6ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އަށް މުވައްޒަފު ް
ހދުން އަދި އެޑިޓް ކުރެވެން ހުރުން
 -7ބޭނުންވާ ގަޑިތަކަށް ރޯސްޓަރ ެ
ލ
ނންޖެހިއްޖެ ނަމަ އެބަދަ ު
 -8ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ކޮންފިގަރ ކުރެވުން އަދި އެހެނިހެން ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަ ަ
ނ
ގެނެވު ް
 -9މުވައްޒަފުގެ (އެޓެންޑެންސް/ޗުއްޓީ) ހިމެނޭގޮތަށް ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރިޕޯޓެއް ނެގުން.
ނލް ޑިއުޓީ ޓްރެވެލް ވަކިން އެގެން ހުރުން)
ނޓަރނޭޝަ ަ
 -10ޑިއުޓީ ޓްރެވެލް ރިކޯޑް ކުރެވުން (ނެޝަނަލް އަދި އި ް
ޓފައިން
ލވެފައި ހުރުން (ލޭ ް
ރޕޯޓްތަކުގެ ފޯމިއުލަރވެސް ބަދަ ު
ނންވާ ި
 -11ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވެގެން އައުމުން މުސާރަ ހެދުމަށް ބޭ ު
ރިޕޯޓް ،އޯވަޓައިމް ރިޕޯޓް)
އޅޭނެގޮތަށް ހުރުން.
ނށް މެނުއަލްކޮށް އެޓެންޑެންސް ެ
 -12ސިސްޓަމުން އެޓެންޑެންސް ރެކޯޑު ފެންނަށް ނެތް މުވައްޒަފުން ަ
ނ
 -13ސައިން އިން/އައުޓް މައްސަލަ އުޅޭނަމަ ސިސްޓަމް އިން ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރު ް
އޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހުރުން
ލމެއް ބުނެފިނަމަ  ،ސެޓްފިކެޓް ަ
 -14ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސަ ާ
ނ
ބލޭނެ ގޮތް ހުރު ް
އޓެންޑަންސް ެ
 -15މުވައްޒަފުން އަދި އެ މުވައްޒަފުންގެ ވެރިނަށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެ ެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ވަނަ ޞަފުހާ

ނކަން:
ޗުއްޓީ އާއި ގުޅޭ ކަ ް
 .1ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޤުވާ ޗުއްޓީ ސިސްޓަމުން އެޓޭޗްކުރެވުން
ށ
ތ ް
 .2ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ސްކްރީންގައި އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީގެ ތަފްޞީލް (ޙައްޤުވާ/ބޭނުންކުރެވުނު/ބާކީ) ފެންނަށްހުރުން (މިގޮ ަ
ނބަރުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެޓޭޗް ކުރުމުންނެވެ)
ފެންނާނީ  1ނަ ް
 .3މުވައްޒަފު ޗުއްޓީއަށް އެދޭއިރު ތިރީގައިމިވާ މައުލޫމާތުތައް ހުރުން
 އެދޭ ޗުއްޓީގެ ނަން އެދޭ ޗުއްޓީގެ ބާކީ ޗުއްޓީ ފަށާދުވަސް  /ނިމޭދުވަސް މަސައްކަތް ހަވާލުވާ މުވައްޒަފު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްބ
 ޗުއްޓީ ނަގާ ސަބަ ު .4ޗުއްޓީ އެޕްރޫވް ކުރުމަށް  2ލެވެލް ކަނޑައެޅުން.
ނ
އ ް
ލެވެލް  1ގައި ސެކްޝަން ހެޑް  /ސުޕަވައިޒަރު ( ސުޕަވައިޒަރަށް އެޕްރޫވް ކުރާއިރު ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެ ި
މުވައްޒަފަކާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް )
ލެވެލް  2ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެޕްރޫވް ކުރާ ގޮތަށް
ޝންގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ޗުއްޓީ އަށް އެދެވުން
 .5އެޗް އާރު ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮމި ަ
 .6ހުރިހާ އެޕްރޫވަލްއެއް ލިބުމުން ޗުއްޓީ ޗިޓް ޕްރިންޓް ކުރެވުން
ނން ހުރުން ،ރިކުއެސްޓްކުރެވުން އަދި ޗިޓް ޕްރިންޓް ކުރެވުން.
ށ ޗުއްޓީގެ ބާވަތްތައް ފެން ަ
 .7ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތަ ް
(ލެވެލް  1ގައި ސުޕަވައިޒަރ ،ލެވެލް  2ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،ސަޕޯޓް ސަރވިސް ސްޓާފުންނަށް ޕްރޮކްސީ
ސެޓިންގްސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރުން)
 .8ކޮމިޝަންގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ސަލާމް އެޗްއާރް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވުން (ނޯޓް ކުރުމާއި އެޕްރޫވް
ތށް)
ކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ،ސަލާމްގެ އަދަދު ،ބާކީ ހިމެނޭގޮ ަ
ވނީނަމަ އެޑިޓް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހުރުން ނަމަވެސް އެޑިޓް
 .9ރިކުއެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ލީވް އަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ބޭނުން ަ
ކުރެވޭ ލީވް ވެސް (ލެވެލް  1ގައި ސުޕަވައިޒަރ ،ލެވެލް  2ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އަދި އެޗްއާރް ގެ މުވައްޒަފު
އެޕްރޫވް ކުރެވެން ހުރުން).
 .10ލީވް އެއް އެޑިޓް ކުރަނީ ނަމަ (ލެވެލް  1ގައި ސުޕަވައިޒަރ ،ލެވެލް  2ގައި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ،އަދި އެޗްއާރް ގެ
ޝން އެ އައުން.
މުވައްޒަފު އެޕްރޫވް ކުރާ މުވައްޒަފަށް ނޮޓިފިކޭ ަ

އއި ގުޅޭ ކަންކަން:
ގޑީ ާ
އިތުރު ަ
 .1އޯޓީ ރިކުއެސްޓް ކުރާއިރު ތާރީޚް ،ފަށާ ގަޑި ،ނިމޭ ގަޑި އަދި ކުރާ މަސައްކަތް ލިޔެވޭ ގޮތަށް ހުރުން އަދި އެ
މުވައްޒަފެއްގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ގަޑި ބަދަލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮންނަ ގޮތަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭގޮތްވުން.
ޓ ރިކުއެސްޓް ކުރާ އިރު
 .2އޯޓީ ރިކުއެސްޓް ކުރާ އިރު ލެވެލްތައް ހުރުމާއި ،ލެވެލްއަށް ބަދަލުގެނެވޭ ގޮތަށް ހުރުން (އޯ ީ
ލެވެލްގެ ގޮތުގައި ސުޕަވައިޒަރ (ލެވެލް  ،)1ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (ލެވެލް  )2މިފަދަގޮތަކަށް ހުރުން )
ނ
 .3އޯޓީ ރިކުއެސްޓް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތަށްކުރެވި އެޕްރޫވް ކުރެވިގެން އައުމުން އޯޓީ ކަލްކިއުލޭޓްވު ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ވަނަ ޞަފުހާ

 .4އޯޓީ ކޮންމެ މަހެއްގެ  16ން ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  15އަށް ޖެނެރޭޓްވެ ރިޕޯޓްގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ
ނން ހުރުން.
ދުވަސްތައް އެނގޭގޮތަށް ވަކިން ހުރުން އަދި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ވަގުތު މިނެޓު ވަކިން ފެން ަ
ށ ވަކިން
ދ ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ދުވަސްތައް އެނގޭގޮތަ ް
ބން ު
ނ (ރިޕޯޓްގައި ަ
ގތަށް ހުރު ް
 .5އޯޓީ ރިޕޯޓު މުވައްޒަފަށް ބޭލޭ ޮ
ހުރުން)

ޕޭރޯލްއާއި ގުޅޭ ކަންކަން:
 .1މުސާރަ

ޝީޓް

ސިސްޓަމުން

ޖެނަރޭޓް

ކުރެވުން

(އެ

މަހަކު

އެމުވައްޒަފަށް

ލިބޭ

ހުރިހާ

އެލަވަންސްތަކާއި

އެދަޖަސްޓްމެންޓްތަކާއި އެކު)
ހރުން
 .2އެސް.އޭ.ޕީ އަޕްލޯޑް ޝީޓް ސިސްޓަމުން ޖެނަރޭޓް ކުރެވޭގޮތަށް ު
ނ
 .3ޕެންޝަން ޝީޓް ސިސްޓަމުން ޖެނަރޭޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރު ް
 .4އެޖަސްޓްމަންޓްސް ގެނެވޭގޮތަށް ހުރުން.
ރން
މގެ ނަން ބަދަލު ކުރެވޭގޮތަށް ހު ު
 .5މުވައްޒަފުގެ ޓްރާންސްފަރ ،ޕްރޮމޯޝަން ،ޑީމޯޝަން އަދި މަޤާ ް
 .6މުސާރަ ޖަމާކުރުމުން ސެލެރީސްލިޕް މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވޭފޮތަށް ހުރުން
ނ
 .7މުވައްޒަފުން ނަގާ ލޯންސްކީމް ތަށް އެޅޭގޮތަށް ހުރު ް
މުސާރައަށް އަންނަ ބަދަލު އެޑްޖަސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން

.8

ހފްޕޭ ލީވް ،ނޯޕޭ ލީވް)
ލތަށް ގެނެވެން ހުރުންާ ( .
ނންވާ ބަދަ ު
 .9މުވައްޒަފަކު ނަގާ ލީވް އަކާއި ގުޅިގެން ގެންނަން ބޭ ު
 .10މުސާރާގެ އިތުރުން އެ މުވައްޒަފަކަށް އެލަވަންސް އެއް އިތުރުވާނަމަ އެ އަލަވަންސް އެޅެން އަދި އެޑިޓް ކުރެވެން ހުރުން
ނސް)
( ރަމަޞާން އެލަވަންސް  ،ބޯ ަ

ގޅޭ:
އޒަފުން ނެގުމާއި ު
މުވަ ް
އންޓަރކޮށް ޕްރޮސެސް ކުރެވޭނެ
މނޭގޮތަށް ެ
މޢުލޫމާތުތައް ހި ެ
ތކުގެ ފޯމުތައް ދެންނެވިފައިވާ ަ
ތ ަ
 .1ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ނ
ގޮތަށް ހުރު ް
-

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ (އަހަރުން އަހަރަށް ކައުންޓްކުރެވޭގޮތަށް)

-

ގ ޢަދަދު  5-3ދެމެދު
ނ މެންބަރުންގެ މާރކްސް އެންޓަރ ކުރެވޭގޮތަށް މެންބަރުން ެ
އިންޓަރވިއު (ޕެނަލްގައި ހިމެ ޭ
ހަމަޖެއްސުން)

-

ޓެސްޓް (މާރކްސް އެންޓަރކުރާ ގޮތަށް  3ކެޓަރގަރީއެއް ހުރުން)

-

ނ
އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔޭނެގޮތަށް ހުރު ް

-

ނ
ފއިނަލް މާރކްސް ޝީޓް ޖެނެރޭޓްވާގޮތަށް ހުރު ް
ތށް ަ
މިހުރިހާ ބައިތައް ހިމެނޭގޮ ަ

-

ކއެކު ސިލެޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން
ނންތަ ާ
ކރެވޭގޮތަށް މެންބަރުންގެ ަ
ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުން ޖެނެރޭޓް ު

-

ނ
ވ ފަރާތްތަކަށް އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެންގު ް
މަޤާމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި ނުހޮ ޭ

-

ނ
ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ ލިޔުން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޖެނެރޭޓްކުރެވޭގޮތަށް ހުރު ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ވަނަ ޞަފުހާ

އޒަފުންގެ ޕާސަނަލް ފައިލް:
މުވަ ް
ނ
އ  PDFފޯރމެޓްގައި ސޮފްޓްވެއަރގައި ސޭވްކުރެވޭގޮތަށް ހުރު ް
 .1މުވައްޒަފުގެ ޕާރސަނަލް ފައިލްއަށް ލެވޭ ލިޔުންތަ ް
 -ފައިލް ސައިޒް ސިލެކް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން.

ނ
މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަ ް
 .1ލީވް ރިކުއެސްޓް ކުރެވޭގޮތަށް ހުރުން
ނ
 .2އެޓންޑަންސް ބެލޭ ގޮތަށް ހުރު ް
 .3އެޓެންސް އެޑްޖަސްޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހުރުން
 .4ލީވް އަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވެން ހުރުން
ނ
ތށް ހުރު ް
 .5ލީވްގެ ބާކީ ފެންނަ ގޮ ަ
ނ
ކންނަ ދުވަސް އެގޭގޮތަށް ހުރު ް
 .6ލީވް ގައި ވަނީނަމަ އޮފީހަށް ނި ު
 .7ސެލެރީ ސްލިޕް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރުން
ނ
 .8ކޮމިޝަނުގެ ޑައިރެކްޓަރީ ފެންނަ ގޮތަށް ހުރު ް
ށ ހުރުން
ފންނަ ގޮތަ ް
 .9ސިސްޓަމް އަށް އަޕްލޯޑް ކުރާ މުހިންމު އިއުލާންތަށް ެ
ނ
 .10އެ ސްޓާފެއްގެ އަމިއްލް ޕްރޮފައިލް ފެންނަ ގޮތަށް ހުރު ް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް:
.1

މި އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ASP.net, MSSQL, Javascript and HTML

މޝަނުގެ އެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރީ ސާވާރގެ ތެރެއިން.
 .2މުވައްޒަފުން ލޮގިން އެކްސެސް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ދޭންވާނީ ކޮ ި
 .3މި އެޕްލިކޭޝަންތައް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ބްރައުޒާރ (ގޫގަލް ކްރޯމް ،މޮޒިއްލާ ފަޔާރފޮކްސް އަދި މައިކްރޯސްފްޓް
އެޖް) އަށް ފުރިހަމައަށް ސަޕޯޓް ކުރަންވާނެ.
 .4އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ (ޑެސްކްޓޮޕް އަދި މޯބައިލް) ސޯސް ކޯޑް ސަޕްލައިކުރަންވާނެ.

އެހެނިހެން:
އ
 .1ސިސްޓަމް އިން ޖެނެރޭޓްކުރެވޭ ރިޕޯޓްތަކާއި އަދި ރަސްމީ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމިޝަނުގެ ލެޓަރހެޑްގަ ި
ޖެނެރޭޓްކުރެވޭގޮތް ހެދުން.
 .2މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލިބޭގޮތް ހެދުން (އެންޑްރޮއިޑް އަދި އައިއޯއެސް)
 .3މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް އެޕްލިކޭޝަންގެ އެންމެހާ ސެޓަޕްތައް ހެދުން.
ނ
ލތައް ގެނައު ް
ނނަޖެހޭ ބަދަ ު
ގ ް
ހއްލުކޮށް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ެ
 .4މަދުވެގެން  1އަހަރުގެ ސަޕޯޓް ދިނުމާއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ަ
(މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް އެޕްލިކޭޝަން)
ހރުން.
 .5އެޕްލިކޭޝަންގެ އިންޓަފޭސް ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ު
ފސްއަކަށްވުން.
 .6އެޕްލިކޭޝަންގެ އިންޓަފޭސް އަކީ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އިންޓަ ޭ
ތގެ ޔޫސަރ މެނުއަލް ހަވާލުކުރުން.
 .7އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރާނެ ގޮ ު
ނ
ތ ް
ޕލިކޭޝަން ވިއްކާ ފަރާ ު
 .8އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ލައިސެންސެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ އެ މަސައްކަތެއް އެ ް
ކުރުން.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  12ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް)
އަދަދު
1

ތަކެތީގެ ތަފްސީލް

ހުށަހަޅާ ޖުމްލައަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

އެޗް.އާރ ސޮފްޓްވެއަރ (ރިކުއަރމަންޓް ޝީޓުގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއާ އެއްގޮތަށް)

ކޯޓޭޝަންގެ މުއްދަތު ...................ދުވަސް
ޑެލިވަރީ މުއްދަތު .......................ދުވަސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  13ވަނަ ޞަފުހާ

)ީ (ބެންކް ގެރެންޓީ ސިޓ4-ްއެނެކްސ
Bank Guarantee
1
.................................................................................. Bank’s name and address of issuing branch or office ..................................................................................

Beneficiary:

...................................................................... Name and address of the employer ...........................................................................................

Date: ...........................................................................................................................................................................................................................................
Bid Security No.: ..............................................................................................................................................................................................................
We have been informed that . . . . . name of the bidder. . . . . (Hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its
bid dated . . . . . . . . . (Hereinafter called "the Bid") for the execution of . . . . . . . . Name of contract . . . . . . . under
Invitation for Bids No. . . . . . . . . . (“the IFB”).
Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a bid guarantee.
At the request of the Bidder, we . . . . . name of Bank. . . . . hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums
not exceeding in total an amount of . .. . .amount in words . . . . (. . ..amount in figures . . . .. ) upon receipt by us of your first
demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s)
under the bid conditions, because the Bidder
(a) has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder in the Letter of Bid; or
(b) does not accept the correction of errors in accordance with the Instructions to Bidders (hereinafter “the
ITB”); or
(c) having been notified of the acceptance of its Bid by the Employer during the period of bid validity, (i) fails or
refuses to execute the Contract Agreement, or (ii) fails or refuses to furnish the Performance Security, in
accordance with the ITB.
This guarantee will expire (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the Contract
Agreement signed by the Bidder and the Performance Security issued to you upon the instruction of the Bidder;
or (b) if the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy of your notification
to the Bidder of the name of the successful Bidder, or (ii) 28 days after the expiration of the Bidder’s bid.
Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before
that date.
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458.2
. . . . . . . . . . . . Authorized signature(s) and bank’s seal (where appropriate) . . . . . . . . . .
-- Note –
In case of a joint venture, the bid security must be in the name of all partners to the joint venture that submits the bid.

1

All italicized text is for use in preparing this form and shall be deleted from the final document.

ާ ވަނަ ޞަފުހ14 ް ޞަފުޙާގެ ތެރެއިނ15 ޭބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނ

ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ

އެނެކްސް5-
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
#

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ލން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ހ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ަ
ހުށަހަޅަންޖެ ޭ

ލިޔުންތައް

1

ހުށަހަޅާ އެސްޓިމޭޓް (ކޯޓޭޝަން ،ބީ.އޯ.ކިޔު .ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބު)

2

މދުވެގެން  120ދުވަސް އޮތުން
ކޯޓޭޝަން ވެލިޑިޓީގެ މުއްދަތު ަ

3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް



4

ކުންފުނި /އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ



5

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 2މަސްހަމަނުވާ)



6

ލޔުން
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ި

7

ނޓީ)
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެ ް



8

އޮތޮރައިޒް ޑީލަރޝިޕް ލިޔުން

X

9

އފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތުން
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެ
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ



ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި ފާހަގަ
ޖަހާށެވެ.






 10އެނެކްސް  1ގައިވާ ފޯމް



 11އެނެކްސް  3ގައިވާ ފޯމް



 12އެނެކްސް  5ގައިވާ ފޯމް



މި ޗެކްލިސްޓް ފުރިހަމަ ކޮށް ބީލަމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  15ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  15ވަނަ ޞަފުހާ



