`
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ޖ
އ ެ
ހރާ ް
ދވެ ި
މާލެި ،

ނަންބަރު 20( (IUL)168-CA/1/2022/ :ޖަނަވަރީ  )2022އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު
 .1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ނ
ހ .ބީލަމުގެ ނަ ް
ނ
ދނެ ފަރާތެއް ހޯދު ް
 . 1ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ޭ
 .2ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޖަދުވަލް  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި
.3


މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  /މ .ޗަނބޭލީވިލާ  12އަދި  13ވަނަ ފަންގިފިލާ

 .4ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ދއްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
 .1ބީލަން ތައްޔާރުކުރާއިރު އަގު ޖަހާފައި ހުންނަންވާނީ ޖީއެސް.ޓީ ަ
އަދި ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ޖެއްސެވުން އެދެމެވެ.
ނޯޓު :މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތާއެކު  1އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދިގެންދާނެއެވެ.
 .5ބީލަން ހުށަހެޅުން
އއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ނަމާއި
ނނަންވާނީ ސިޓީ އުރަ ެ
 .1ބީލަން ހު ް
ނ އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަ ް
ވނެއެވެ.
 .2ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަން ާ
ށހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .3ބީލަން ހު ަ
ޓއުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ
ބީލަންތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސި ީ
އވެ.
ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޟިރުގަ ެ
ށހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
 .4ބީލަން ހު ަ
 .5އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް/ކޯޓޭޝަންގައި ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު އޮންނަންވާނެއެވެ.
މ .ޗަނބޭލީވިލާ ( 12ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،މަޖީދީމަގު ( ،)20337މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
3336539
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 .6ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ސުންގަޑި
ނ
ލ ް
ނވަރީ ( 2022ހޯމަ) ދުވަހުގެ  13:00އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން ބީ ަ
ހށަހެޅުމަށް  31ޖަ ަ
ހ .ބީލަން ު
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ ( .މ .ޗަނބޭލީވިލާ 12 ،ވަނަ ފަންގިފިލާ ،ސްޓާ ކްލައުޑް ބިލްޑިންގް)
އ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
ހށަހެޅުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި ފާއިތު ވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެ ް
ށ .ބީލަން ު
 .7ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް
ފއިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
ހ .ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
 .8ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތު
މ
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބީލަން ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަ ަ
އ
ވނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ި
ނަމާއި ބީލަމުގެ ނަމާއި އިޢުލާނު ނަންބަރު ޖަހަން ާ
ބތިލް ކުރެވޭނެއެވެ .ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއެކު މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނުއްވަން ވާނެއެވެ.
އެއްގޮތްނުވާ ބީލަންތައް ާ
ވނެއެވެ.
ނތައް ބާތިލް ކުރެ ޭ
އަދި މި ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަ ް
ލ
ށހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޕްރޮފައި ް
ހ .ބީލަން ހު ަ
އ؛ މީގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ
ބގެ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްތައް (ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަ ް
ތޢުލީމާއި ތަޖުރި ާ
ށ .ލިބިފައިވާ ަ
ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ޤާނުނީ މަސައްކަތް ފާހަގަވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް .އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ
ގުޅުން ހުރި ތަޖުރިބާ މަދުވެގެން  3ހަމަވާންޖެހޭ)
އ
ނ .މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ހުއްދަތަކާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްތަ ް
ރ .ބީލަމުގެ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީއާ އެކު (ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނަމަ)
ފރިހަމަ މަޢުލޫމާތު
ބ .ހުށަހަޅާ މަސައްކަތާ ބެހޭ ު
ޅ .ޖަދުވަލު  1ގައި ހުރި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކަމުގެ އިގުރާރު
 .9ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް
ކްރައިޓީރިއާ

މާރކްސް

.1

އަގު

40

.2

މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ

20

.3

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ 40
ބ
ތަޖުރި ާ
ޖުމުލަ

100

މ .ޗަނބޭލީވިލާ ( 12ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،މަޖީދީމަގު ( ،)20337މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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3
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

 .1އަގު 40 :މާކްސް (އެންމެ ކުޑަ އަގު  /ހުށައެޅި އަގު × )40
މ
މސައްކަތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ލޯ ފާ ް
 .2މަސައްކަތުގެ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށް  20މާރކްސް (ޤާނޫނީ ަ
ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރިތާ ވީ މުއްދަތަށް)
ށ
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މުއްދަތު ސާބިތުވާނެ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަ ް
މި ބަޔަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ .މި ބަޔަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ  20މާކުހެވެ.


 3އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަކީ ޝަރުތު ހަމަކުރާ މުއްދަތެވެ.



 8 - 3އަހަރު ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހަމަވާނަމަ  7މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.



 15 - 8އަހަރު ދުވަހާ ދެމެދުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހަމަވާނަމަ  14މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.



 15އަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ހަމަވާނަމަ  20މާކްސް ދެވޭނެއެވެ.

 .3އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ނ ލިބޭނީ 40
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުން ހުރި ޤާނޫނީ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ މިބަޔަށް އެންމެ ގިނަވެގެ ް
ހމަކުރުމުގައި
ވނަމަ މި ބަޔަށް މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ .މި ބަޔަށް ޝަރުޠު ަ
މާރކުހެވެ .މިބައި ހިމަނާފައިނު ާ
މަދުވެގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި  3މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވުން .އެގޮތުން؛
 0-3އެފަދަ މަސައްކަތަށް  10މާރކްސް
 3-10އެފަދަ މަސައްކަތަށް  20މާރކްސް
 30- 10އެފަދަ މަސައްކަތަށް  30މާރކްސް
 30-40އެފަދަ މަސައްކަތަށް  40މާރކްސް
މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،އެ މަސައްކަތެއް

ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތާއި އަދި ތާރީޚް އެނގޭ ގޮތަށް

ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .10މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
ނ
ހ .މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކޮށް ބީލަ ް
އން އިވެލުއޭޝަނުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަށެވެ.
ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ ި
ށ .ބީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ފަރާތަށް އެކަން އަންގާތާ (ނުވަތަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ފޮނުވޭތާ) ރަސްމީ ބަންދުނޫން 2
ވމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ދޭއް) ދުވަހުގެ ތެރޭ އެއްބަސް ު
ތ ހަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް
ތބުން މަސައްކަ ް
ނޓް ލިބިފައިވާ ތަރު ީ
އަދި ބީލަމުގައި ދެން ޕޮއި ް
ގންވެއެވެ.
ކޮމިޝަނަށް ލިބި ެ
ނ .ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރުމުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ހަވާލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
ޟރުވެ ދެއްވާފައިވާ
މށް ހާ ި
ފކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވު ަ
މިގޮތުން ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ެ
އލް އެޑްރެހަށެވެ.
ފެކްސް ނަންބަރަށް ނުވަތަ އީމެ ި

މ .ޗަނބޭލީވިލާ ( 12ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،މަޖީދީމަގު ( ،)20337މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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 .9ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން
ނ
ފހު މަޤުބޫލު އުޒުރަކާއި ނުލައި އެގްރިމަންޓުގައި ސޮއިކުރަން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ ހިއުމަ ް
ލެޓަރ އޮފް އެވޯޑު ފޮނުވުމަށް ަ
ކގައި އެ ފަރާތެއް ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބީލަންތަ ު
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް (ޖަދުވަލް )1
މަސައްކަތް:
ރ
ނން ހަވާލުކު ާ
ގން ،ކޮމިޝަ ު
ކމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅި ެ
ލފާދިނުމާއިޮ ،
ޤނޫނީ ަ
ބނުންވާާ ،
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ޭ
ފނުވަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ،ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާ
މއި ،ކޮމިޝަނުން ޝަރީޢަތަށް ޮ
ޤާނޫނީ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނު ާ
ހ ކަންކަން ކުރުމާއި ،އަދި
ކއި ޓްރައިބިއުނަލް ތަކަށްގޮސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެ ޭ
ދަޢުވާތަކުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަ ާ
މގޮތުން ،ހިއުމަން ރައިޓްސް
އ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންި .
މޝަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގަ ި
ގތުން ކޮ ި
މިނޫންވެސް ،ޤާނޫނީ ޮ
ނނުތައް އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ 3
ކން ލިބިފައިވާ ޤާ ޫ
ކޮމިޝަނަށް ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރި ަ
ލ
އ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަޙްޤީޤް ގަވާއިދާ އަދި މަދަނީ ބަދަ ު
އވެ .މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގަ ި
ޤަވާއިދަކާ  2އުޞޫލެއް ހިމެނެ ެ
ނ
ގމުގެ މަތިން އިސްވެ ބަޔާ ް
ޝނުގެ އިސްނެ ު
ރމުގެ މަސައްކަތް ނުހިމެނޭނެއެވެ( .ނޯޓު :ކޮމި ަ
ދިނުމުގެ ގަވާއިދު ޑްރާފްޓް ކު ު
ށ
ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުތައް އިސްލާހުކުރުމުގެ ބާރު އެ ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އެ ޤާނޫނުތަކަ ް
ތކާ އުސޫލުތަކުގެ އަދަދަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވެއެވެ).
އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެނެވޭ ޙާލަތުގައި އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގަވާއިދު ަ
ޝަރުޠު
ގ
ނނުގެ ޤާނޫނު) ެ
ފ ް
 .1މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 5/2019ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ަ
ލ ޕްރެކްޓިސްއަކަށް
ކއުންސިލުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލޯ ފަރމަކަށް ނުވަތަ ލީގަ ް
ނ ބާ ަ
 62ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ވާންޖެހޭނެއެވެ.
 .2މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކަކީ ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ނއެވެ.
ތަޖުރިބާ ހުރި ފަރާތަކަށް ވާންވާ ެ
އރާގައި  3އަހަރު
ޤނޫނީ ދާ ި
 .3މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކަކީ ،މަދުވެގެން ާ
ކލުން ތަމްސީލު ކުރާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ވަ ީ
ގ
ލިބިފައިވާ ވަކީލުން ތަމްސީލު ކުރާ ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އެގޮތުން ވަކީލުން ެ
ތކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ނ ފަރާ ަ
ލތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮން ަ
ތެރެއިން މަދުވެގެން  1ފަރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓެއްގައި ވަކާ ާ
މިކަން ސާބިތުކުރެވޭ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މ .ޗަނބޭލީވިލާ ( 12ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،މަޖީދީމަގު ( ،)20337މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު1424 :
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ޢ
ނ ީ
ލ ޕްރެކްޓިސްތަކަކީ ،ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަކާއި ،މަދަނީ ،ޖި ާ
 .4މި މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ލޯ ފަރމް ނުވަތަ ލީގަ ް
އ
ތ ް
ޤނޫނީ ލިޔުން ަ
އންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ާ
ބފައިވާި ،
ރބާ ލި ި
ފ ދިނުމުގެ ތަޖު ި
އަދި ޢާއިލީ މައްސަލަތަކުގައި ލަ ާ
ލ
ގ ް
މ ނުވަތަ ލީ ަ
ކލުން ތަމްސީލު ކުރާ ،ލޯ ފަރ ް
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