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 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސ  
 

      
 ފަރާތެއ  ފޯރުކޮށ ދޭނެ ޚިދުމަތ  ޤާނޫނީ މުއ ދަތަށ  ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއ )1

 ހޯދުނ  
 :ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ  

38/2023/W-003 :ުޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ ބަރ 
(IUL)38-AD/38/2023/31 އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ: 

 :ނ  ތާރީޚ  އިޢުލާ   2023 ޖަނަވަރީ 22
 

 ހުށަހަޅަނ ޖެހޭނީ: ބީލަނ   

 ތަނ :  ކޮމ ޕ ލެކ ސ ،ހިލާލީމަގު،މާލެ. ވަނަ ފަނ ގިފިލާ،ޕީ.އޭ 5އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ ،
 ތާރީޚ :  އަނ ާގރަ() 2023 ޖަނަވަރީ 31

 ގަޑި  11:30
 
 
 

 އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނ  
 މާލެ، ދިވެހިރާއ ޖެ 
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 ރުޝާދު އި  ވޭ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތ ތަކަށ  ދެ 

( ގެ ދަށުނ  ވިޔަފާރި 18/2014މި ބީލަނ  ހުޅުވާލެވިފައިަވނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު )ާޤނޫނު ަނނ ބަރ 

 ރަޖިސ ޓ ރީކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާނ ކުރާ ފަރާތ ތަކަށެވެ. 

 ފުނިތައ . ރާއ ޖޭގެ ކުނ ފުނ ޏާއިބެހޭ ާޤނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކުނ ދިވެހި •

 ޕާޓ ނަރޝިޕ  ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓ ނަރޝިޕ ތައ . •

 .ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވ  ސޮސައިޓީތައ  •

 . ވިޔަފާރިތައ  ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެއަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ •

ގައިވާ މަޢުލޫާމތު ކަރުާދހުގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  2ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަީކ މި ބިޑ  ޑޮކިއުމަނ ޓުގެ އެނެކ ސ   •
 ޝަރުޠުތައ  ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށ  ވާނ  ވާނެއެވެ. 

 ފަރާތ ތައ .ރަޖިސ ޓ ރީ ކޮށ ފައިވާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ާބކައުނ ސިލ ގައި ، މީގެ އިތުރުނ  •

 
އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ ކަނ ކަމުގައި ) 2އެނެކ ސ   ބީލަނ ކަރުދާހުގެ އިތުރުނ  ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މި ގެމީ

ކަނ ކަނ  ފުރިހަަމވާ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ގައި )ޚިދުމަތ  ފޯރުކޮށ ދިނުމާއި ގުޅޭގޮުތނ  ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ލީގަލ  ކޮނ ސެލ ޓެނ ސީގެ

 . ވާނެއެވެފަރާތަކަށ  ވާނ 

ދުގައި ބަޔާނ ޮކށ ފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޫޞލުތަކުގެ ގަވާއިމި ބީލަމުގެ އެނ ެމހައި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކުރިޔަށ ދާނީ ދަޢުަލތުގެ މާލިއ ޔަތު 

 .ވެމަތީނ ނެ

 ނ  ބީލަމާއި ގުޅިގެނ  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރު  -1

ރުމަށ  ދެވިަފއިވާ މުއ ދަތުގެ ތު ސާފުކުމަޢުލޫމާ ފޮނުއ ވާީނ، ބީލަމާއި ގުޅިގެނ  ސާފުކުރަނ ޖެޭހ މަޢުލޫމާތެއ  ވާނަމަ 1.1
މި އީމެއިލ  އެޑ ރެހަށެވެ. އަދި ގުޅުއ ވާނީ  procurement@elections.gov.mv: ތެރޭގައި

 ވެ. އަށެ 3004461,3004460
 

 ބީލަނ  ތައ ޔާރުކުރުނ   -2

އިއެކު ދީފައިވާ ބީލަނ  ހުަށހަޅާ ފަރާތުނ  ީބލަނ  ތައ ޔާރު ކުރަނ ވާނީ ބީލަމާ  -:ބީލަމުގައި ބޭނުނ  ކުރެވޭ ބަސ   1.2
 ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ރިފަރެނ ސ  ލިޔުނ ތައ  އިގިރޭސި ބަހުނ  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމޫނާއާ އެއ ގޮތަށެވެ. އަދި ބީަލމާއިއެކު

ޖީއެސ ޓީއަށ   މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުނ ނަނ ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިނ  -: ބޭނުނ  ކުރާ ފައިސާ ބީލަމުގައި  2.1

 ގެނ ނެވެ.ދައ ކާ އަދަދު ހިމަނައި
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 120ބީލަމުގެ މުއ ދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ  އޮނ ނަނ ވާނީ ބީލަނ  ހުޅުވާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ   -: ބީލަމުގެ މުއ ދަތު 2.2

 ދުވަހުގެ މުއ ދަތަށެވެ.

 

 ބީލަނ  ހުށަހެޅުނ   -3
މާއި . ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަހުނ ނަނ ވާނީ ސިޓީ އުަރއެއ ގައި ބަނ ދުކުރެވިފައެވެ ބީލަނ  3.1

 ގެނ  އޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.ނއ ކަނ  އެބީލަމެކޮނ ކަމަކަށ  ހުށަހެޅޭ 

ީބލަނ  ހުަށހަޅަނ  ޓ މަނ ޓަުކނ ނަމަ، ކުނ ުފނ ޏަކުނ  ނުަވތަ އިނ ވެސ ، އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުަށހަޅަނީ ލޯ ފާރމަކުނ  3.2
ނ  އަނ ނައިރު އަނ ނަ ފަރާތަކީ އެތަނެއ  ތަމ ސީލުކުރާ ފަރާތެއ ކަނ  އެނގޭނެ ލިޔުމެއ  ބީލަނ  ހުށަހަޅަ

ޑުގެ ކޮޕީ، ގެނ ނަނ ވާނެއެވެ. އަމިއ ލަ ފަރާތަކުނ  ކުރިމަތިލާނަމަ، ދިވެހިރައ ޔިތެއ ކަނ  އަނ ގައިދޭ ކާ
   ގެނ ނަނ ވާނެއެވެ.

 .ސ .ޓީ ނެގޭ މުދަލެއ  / ިހދުމަތެއ ނަމަ އަގު ުހށަހަޅަނ ވާީނ ޖީ.އެސ .ޓީ ހިމަނައިގެނ  ދިވެިހ ރުފިޔާއިނ ނެވެޖީ.އެ 3.3
އަގުތައ  ާސފުކޮށ  އެނގެނ  އޮނ ަނނ ވާނެއެެވ. އަގު ހުށަހެޅުމަށ  ދެވިފައިވާ ުހރިހާ ބައިތަކަށ   ގައިބީލަމުހުށަހަޅާ 

  އަގު ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ.

. ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއ  ބީލަމެއ  އެއ ވެސ   ހުށަހަޅާ ފާއިތުވުމަށ ފަހު ގަޑި ކަނޑައެޅިަފއިވާ މަށ ހުށަހެޅު ބީލަނ  3.4
 ހުށަހަޅާ ބީލަނ  ގަޑީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ެއކަމަށ  ހަމަޖެހިފައިަވނީ ކެނޑުމަށ  އުރަ  އިވާބަނ ދުޮކށ ފަ ބީލަނ ތައ 

 ހުޅުވަނ   ބީލަނ . ނުގެނެވޭނެއެވެ ބަދަލެއ  އަގަށ  ،މަށ ފަހު ހުށަހެޅު ބީލަނ . ހާޟިރުގައެވެ ފަރާތ ތަކެއ ގެ ހުރިހާ
 ހުށަހަޅާ  ބީލަނ  ކުރުމަކީ ކަށަވަރު ގަޑި ތަނާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުޅުވަނ  ކުރިނ  ޖެހުމުގެ ގަޑި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 .ޒިނ މާއެކެވެ ފަރާތުގެ

 ބީލަމާބެހޭ ހުށަހަޅާ މިގޮތުނ  އަދި . ވެވާނެއެ ރުވާނ ޞިހާ ގަޑިއަށ   ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅާ ބީލަނ  3.5
 ހާޟިރުވާނ  ީމަހކު ގެވަރުދެވޭ މަޢުލޫމާތެއ  އެަފދަ ހިނދެއ ގައި ބޭނުނ ވެއ ޖެ  ސާފުކުރަނ   މަޢުލޫާމތެއ  ގޮތުނ 

 ސާފުކުރަނ  ކަމެއ  އެއ ވެސ  އޮޅުނ އަރާ ނުަވތަ އުފެދޭ ޚިލާފު ކުރިނ  ހުަށހެޅުމުގެ ބީަލނ . ވާނެއެވެ
 ހުށަހެޅޭނީ  ފަރާތަކުނ  ކޮނ މެ ރުވާޞިހާ ުހށަެހޅުމަށ  ބީލަނ . ސާފުކުރަނ ޖެހޭނެއެވެ އެކަމެއ  ބޭނުނ ވެއ ޖެނަމަ

 . ބީލަމެކެވެ އެނ މެ

 މިކޮމިޝަނުގެ  އެމެނ ޑ މެނ ޓެއ  އެ ދެވޭނަމަ އެމެނ ޑ މެނ ެޓއ  ކޮމިޝަނުނ  އިލެކ ަޝނ ސ  ގުޅިގެނ  މިބީލަމާއި 3.6
 . ކުރެވޭނެއެވެ އަޕ ލޯޑ  ވެބ ސައިޓުގައި

 އެކަމަށ ހުށަހެޅި  ހިނދެއ ގައި ނުވެއ ޖެ ޭބނުނ  އިދާރާއިނ  މި ،ހޯދުމަށ  ތަކެތި /ޚިދުމަތ  ލާނުކޮށ ފައިވާއިޢު 3.7
 ކުރެވިއ ޖެނަމަ ބާތިލ   ީބލަނ ތައ  މިގޮތުނ . ލިބިގެނ ވެެއވެ މިއިދާރާއަށ  އިޚ ތިޔާރު ރުމުގެކު ބާތިލ   ބީލަނ ތައ 

 .އިޢުލާނ ކުރެވޭެނއެވެ އާއ މުކޮށ  އިުތރުނ  އެނ ގުމުގެ ބީލަނ ވެރިނ ަނށ 
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 ބާޠިލ ކުރުނ   ބީލަނ   -4
 4 އެނެކ ސ  ކަރުދާހުގެ  މަޢުލޫމާތު މި ނުވަތަ ނެތ ނަމަ  އިނގޭގޮތަށ  ސާފުކޮށ  މުއ ދަތު އަދި އަގު މަސައ ކަތުގެ 4.1

 ހަޅާ ހުށަ އަގު. ާބޠިލ ކުރެވޭނެއެވެ ބީލަނ  ނުވާނަމަ ހުށަހަޅާފައި ލިޔުމެއ  ެތރެއިނ  ލިޔުނ ތަކުގެ ބުނެފައިވާ ގައި
 ވެރިޔާ ބީލަނ  ތަކުގައި  ފޯމު އަގު. ވާނެއެވެ އޮނ ަނނ  ތައ ގަޑު ކުނ ފުނީގެ ޮސޔާއި ވެރިޔާގެ ބީލަނ  ފޯމ ތަކުގައި

 .ކުރެވޭނެެއވެ ބާތިލު ބީލަމެއ  އެ ތައ ގަޑުނެތ ނަމަ ކުނ ފުނީގެ ސޮޔާއި
 

 ތަކެތި  ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ  ބީލަމާއެކު  -5
 ލިޔުނ ތައ   ބުނެފަިއވާ ހުށަހަޅަނ  ބީލަމާއެކު މި ތެރެއިނ  ކުގެލިޔުނ ތަ ބުނެފައިވާ ގައި  4 އެނެކ ސ  5.1

 . ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ
 

 ތެރޭގައި ައހަރުގެ 2 ވޭތުވެދިޔަ ،ތަނ ތަުނނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ދީފަިއވާ ގޮތުނ  މުގެހާމަކުރު މިނ ވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.2
  ވާނ ވާނީ  ލިޔުމެއ  މި. ވާނެއެވެހުށަހަޅަނ  ލިޔުނ ތައ  ކަމުގެ ނިނ މި މަސައ ކަތ  ދޫކޮށ ފައިވާ

 ނ ތަކުގައިޔުލި މި ،މިގޮތުނ . ލިޔުމަކަށެވެ ގުޅުނ ހުރި  މަސައ ކަތާއި ކުރަނ ޖެހޭ ގުޅިގެނ  އިޢުލާނާއި މި
  އަދި  ތާރީޚު ނިނ މި މަސައ ކަތ  ،ތާރީޚު ހަވާލުކުރެވުނު ،ތާރީޚު ނިނ މަނ ޖެހޭ  ،މުއ ދަތު ،ތަފ ޞީލ  މަސައ ކަތު
 . އޮނ ނަނ ާވނެއެވެ އެނގެނ  ސާފުކޮށ  އަގު ލަޖުމ  މަސައ ކަތުގެ

 

 3 އެނެކ ސ  ޢަދަދު ލިޔުމުގެ ޅާހުށަހަ ،ހުށަހަޅާނަމަ ލިޔުނ  ގޮތުނ  ކުރުމުގެ ހާމަ މިނ ވަރު ހުރި ތަޖުރިބާ 5.3
 5-އެނެކ ސ  އަދި ތެރޭގައި ހިމަނަނ ވާނެއެވެ. ޢަދަދުގެ ތަޖުރިބާގެ މަސައ ކަތު ( ގެކަރުދާސ  އަގުހުށަހަޅާ)
 ގައި ހިމެނިފައިވާނ ާވނެއެވެ.   (ތަފ ސީލ  މަސައ ކަތ ތަކުގެ ގުޅުނ ހުރި ކޮށ ަފއިވާ ފަރާތުނ  ުހށަހަޅާ ނ ބީލަ)

 
 ކުރުނ   އޭޓ  އިވޭލު  ބީލަނ ތައ   -6

 ދެވިފަިއވާ  ހުަށހެޅުމަށ  ީބލަނ  ،ވަޒަނ ކޮށ  ބީލަނ ތައ   ،ބަލައިަގނެ ީބލަނ ތައ  ކޮމިޝަނަށ  އިލެކ ޝަނ ސ  6.1
 ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާ  ބަލައިގެނ  ޑަށ ނމިނ ގަ ުކރާނެ ޭބނުނ  ވަޒަނ ކުރުމަށ  ީބލަނ  ތަކާއިޝަރުތު މައުލޫމާތަށާއި

 .އެވެދެޭވނެ މާރކ ސ  ބައިތަކަށ  ބީލަމުގެ
 މާކ ސ ލިބޭ  ަމތިނ  އެނ މެ ތެރެއިނ  ފަރާތ ތަކުގެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ަކނޑައަޅާނީ ފަރާތެއ  ހަވާލުކުާރނެ ބީލަނ  6.2

 . ފަރާތަކަށެވެ
 

 ކުރުނ   ސޮއި  ބަސ ވުމުގައި އެއ   -7
 މަށ ފަހު ކުރުސޮއި އެއ ބަސ ވުމުގައި ނުވަތަ ދޫކޮށ ލައިިފނަމަ މަސައ ކަތ  ސޮއިކުރުމަށ ފަހު އެއ ބަސ ވުމުގައި 7.1

 ގައ10.76ި ޤަވާއިދުގެ  މާލިއ ޔަތުގެ ަދއުލަތުގެ ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ މަސައ ކަތ  ނުކޮށ  ފުރިހަމަ މަސައ ކަތ 
 .ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ ިތނ ގޮތުގެމަ ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ
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 ކުރުނ   ބާތިލ   އެގ ރީމަނ ޓ   ކުރުމާއި  ޖޫރިމަނާ  -8
 މާއ ދާއާ  ވަނަ 10.71 ޤަވާއިދުގެ މާލިއ ޔަތުގެ ދައުލަތުގެ މޭނަމަނިނު މަސައ ކަތ  މުއ ދަތަށ  އެގ ރީމަނ ޓ ގައިވާ 8.1

 . ކެނޑޭނެއެވެ ޑެމޭޖަސ  ލިކުއިޑޭަޓޑ  ގޮތުގެމަތިނ  އެއ ގޮތ ވާ
 
 
 މިނ ގަޑުތައ  ކ ރައިޓީރިއާ އާއި  ބޭނުނ ކުރާނެ  ކުރުމަށ   ލުއޭޓ  އިވެ  ބީލަނ   -9

 ބަޔަށ  3 ތިރީގައި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ތެރެއިނ  ތ ތަކުގެރާފަ  ފުރިހަމަވާ ޝަރުތު ހޯދާނީ ފަރާތ   ކާމިޔާބުކުރާ ބީލަނ  9.1
 .ފަރާތަކަެށވެ ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  ގިނަ އެނ މެ ޖުމ ލަކުރުމުނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ

 

 ޕޮއިނ ޓ ( 40ހުށަހަޅާ އަގު )މަސައ ކަތައ  

އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ   އެނ މެދަށ  އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ.
 އެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުނ  އެހެނ  ފަާރތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިރީގައި 

 

        × 40 = ބީލަމުގެ އަގަށ  ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ 
 އެނ މެ ދަށ  އަގު
  ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

 ޕޮއިނ ޓ ( 40) ކާލާތުގެ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު އަދި ހައިކޯޓުގައި ވަ 

މާކ ސ ދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު އަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓު އަދި ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުގެ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުގެ ތަޖުރިބާ
ނ މެ ިގނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުނ  ުހށަހަާޅ  ލިޔުނ  ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  އެގައިވާގޮތަށ  5.3އަދި  5.2ކަރުދާހުގެ 
ނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުނ  އެހެނ  ފަރާތަށ  އެ

 ވާ ގޮތަށެވެ.ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިީރގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައި
 

 ވަކާާލތުގެ ހައިކޯޓުގައި އަދި ކޯޓު ސުޕ ރީމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ
 × 40ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  =  އަށ ތަޖުރިބާ މަސައ ކަތުގެ ކުރުމުގެ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ 
  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 

 ޕޮއިނ ޓ ( 20މަސައ ކަތުގެ ތަޖުރިބާ )

ނ  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތ ތަކުެގ ގައިވާގޮތަށ  ލިޔު 5.3 އަދި 5.2ސައ ކަތު ތަޖުރިބާއަށ  މާކ ސ ދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ މަ
ތެރެއިނ  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށ  އެނ މެ މަތިނ  ޕޮއިނ ޓ  ލިބޭ ގޮތަށ  ރޭޝިއޯ އުސޫލުނ ނެވެ. އެނ މެ 

 ތަށެވެ.ނ ޓ  ލިބޭފަރާތުގެ ިއުތރުނ  އެހެނ  ފަރާތ ތަކަށ  ޕޮއިނ ޓ  ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮމަތިނ  ޕޮއި
 

 × 20ށ  ލިބޭ ޕޮއިނ ޓ  = އަތަޖުރިބާ މަސައ ކަތުގެ
 ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރިބާ 
  އެނ މެ ގިނަ ތަޖުރިބާ 
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 )އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު( 1-އެނެކ ސ  
ބުގެ މަޢުލޫމާތު  އަނ ދާސީ ހިސާ  1  
 ހޯދުނ   ފަރާތެއ  ފޯރުކޮށ ޭދނެ  ދުމަތ ޚި ޤާނޫނީ މުއ ދަތަށ  ދުވަހުގެ އަހަރު( އެކެއ )1 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ : 1.1
 W-003/38/2023 ޕ ރޮޖެކ ޓ ގެ ނަނ ބަރު: 1.2
 38-AD/38/2023/31(IUL) :އިޢުލާނ  ނަނ ބަރ 1.3
 2023 ޖަނަވަރީ 22 :އިޢުލާނ  ތާރީޚ  1.4
ނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބީލަ  2  
   ވިޔަފާރީގެ ނަނ :  2.1

   :ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  ނަމ ބަރު 2.2

  ރަޖިސ ޓ ރީ ކުރެވުނު ތާރީޚ :  2.3
 ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސ ޓ ރީ 2.4

 އެޑ ރެސ : 
 

  ފޯނު ނަނ ބަރު:  2.5

  އީމެއިލ  އެޑ ރެސ : 2.6

 : ވިޔަފާރީގެ ބާވަތ  2.7

 އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ ވިޔަފާރި  
         ކުނ ފުނި      
 ޕާޓ ނަރޝިޕ              
 ކޯޕަރޭޓިވ              

3 
ނަމަ ހިއ ސާދާރުނ ގެ މަޢުލޫމާތު، ޕާޓ ނަރޝިޕެއ ނަމަ ޕާޓ ނަރުނ ގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިނ ގެ މަޢުލޫމާތު )ކުނ ފުއ ޏެއ  

ރުދުނ ގެ ވިޔަފާރިއެއ ނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު(މަޢުލޫމާތު، އަމިއ ލަ ފަ   
 މަޤާމ  ނަނ   #
   
   
   
   
   
 އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު  4
 ދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަަތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއ ގޮތަށ  ހުށަހަޅާަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.މި މަސައ ކަތަށ  ހުށަހަޅާފައިވާ އަނ  
 

 އި:                                               ވިޔަފާރި ތައ ގަނޑު:ސޮ
 

 ނޯޓ : މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެއ  ފުރިހަމަ ކުރުމަށ ފަހު ބީލަމާއެުކ ހުށަހަޅަނ ވާނެއެވެ. 
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 2-ސ  އެނެކ  

ރުކޮށ ދިނުމާއި އިލެކ ޝަނ ސ  ކޮމިޝަނަށ  ބޭނުނ ވާ ކަނ ކަމުގައި ލީގަލ  ކޮނ ސެލ ޓެނ ސީގެ ޚިދުމަތ  ފޯ 
 ގުޅޭގޮތުނ  ދެވޭ މަޢުލޫމާތު 

 

 މަސައ ކަތުގެ މުއ ދަތު 

 )އެކެއ ( އަހަރު ދުވަހެވެ.  1މަސައ ކަތުގެ މުއ ދަތަކީ އެއ ބަސ ވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުނ  ފެށިގެނ  މީލާދީ 

  މަސައ ކަތ ކުރަނ ޖެހޭ ވަގުތު

 ރުުވމާއި، މައ ސަލަތަކާ ގުޅިގެނ ޞިރުވާނ ޖެހޭ ތަނ ތަަނށ  ހާޞިރުވާނ ޖެހޭ ގަޑިތަކުގައި ހާޞިކޮމިޝަނ  ތަމ ސީލުކުރުމަށ  ހާ

 ކުރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތައ  އެކަމެއ  ކުރުމަށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ކުރުނ . 
 

 އ ކަތ ތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކުރަނ ޖެހޭ މައިގަނޑު މަސަ 

 ކޮމިޝަނަށ  ހުށަހެޅޭ މައ ސަލަަތކުގައި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުނ .  .1
 ޝަނުގެ މަސައ ކަތާ ގުޅިގެނ  ބޭނުނ ވާ ޤާޫނނީ ލަފާ ދިނުނ . ކޮމި .2
 މިކޮމިޝަނުނ  ޑ ރާފ ޓ ކުރާ ލިޔުނ ތައ  ބަލައި ޤާޫނނީ ލަފާދިުނނ .  .3
ތަރުޖަމާކުރުމާއި ކޮމިޝަނުނ  ބޭުނނ ވާ އެހެނިެހނ  ލިޔެކިޔުނ ތައ  ކޮމިޝަނާ ގުޅުނ  ހުރި ޤާނޫނުތަާކއި ގަވާއިދުތައ   .4

 ަހށ  ތަރުޖަމާކުރުނ  އަދި އިނގިރޭސިބަހުނ  ދިވެހިބަަހށ  ތަރުޖަމާކުރުނ . ދިވެހި ބަހުނ  އިނގިރޭސިބަ
ކުގައި ގެ ނަމުގައި ދަޢުވާކުާރ މައ ސަލަތަކުގައ ޔާއި، ކޮމިޝަނަށ  ދަޢުވާިލބޭ މައ ސަލަތަކުަގއި ކޯޓުތަކޮމިޝަނު .5

 ކޮމިޝަނ  ތަމ ސީލުކުރުނ . 
 ކުރުނ .ކޮމިޝަނަށ  ބޭުނނ ވާ ޤާނޫުނތަާކއި ގަވާއިދުތައ  ޑ ރާފ ޓ  .6

 ފެނ ވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު 

 ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއ ދަ އޮނ ނަ ވަކީލުނ  ކަމުގައިވުނ . .1
އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިިބފައިވާ ވަކީލަކު  3އި މަދުވެގެނ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯޓުގައި ވަކާލާތު ކުރުމުގަ .2

 ކަމުގައިވުނ .
މެއ  ފުރަމުނ ދާ މީހަކަށ  ުނވުމާއި، ސިޔާސީ މަޤާމަކަށ  ޢައ ޔަނ ކޮށ ފައިވާ ޤާބުކޮށ ފައިވާ މަޤާނޫނަކުނ  އިނ ތިޚާ .3

 މީހަކަށ ނުވުނ . 
ަމލީ ގޮތުނ  ސިޔާސީ ހަރަކާތ ތަކުގައި ޢަނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއ ގެ މަޤާމެއ  ފުރަމުނ ދާ ފަރާތެއ ކަމުގައި ނުވުނ   .4

 ބައިވެރިވާ ފަރާތެއ ކަމުގައި ނުވުނ .
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 (ކަރުދާސ   )އަގުހުށަހަޅާ 3-ނެކ ސ  އެ 
 
 

 ޖުމ ލަ އަގު ތަފ ސީލ  #

1 
 މަހަކަށ  ހުށަހަޅާއަގު 

ގަޑިއިރަށ   70ފީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ އަގު )އަގު ހުށަހަޅާނީ ދުމަތ  ދިނުމަށ  މަހަކަށ  ރީޓެިއނަރ ޚި
 ޖެހޭ އަދަދަށެވެ(

 

2 
އިވާ ވަގުތުގެ އިތުރުނ  ކުރާ މަސައ ކަތަށ  މަހެއ ގެ ތެރޭގައި ގިނަވެގެނ  ޚިދުމަތ  ދިނުމަށ  ހަމަޖެހިފަ 

 ހުށަހަޅާއަގު 
 ކީލަކަށ  ހުށަހަޅާ އަގު އިރަށ  ޤާނޫނީ ވަމަހަކަށ  ރީޓެއިނަރގެ ގަޑި ހަމަވުމަށ ފަހު، އެއ ގަޑި

 
 

3 
 ރަށުނ  ބޭރަށ  ދިއުމަށ  ދުވަހަކަށ  ހުށަހަޅާ އަގު 

އ ސައިދިނުމުނ  ރަށުނ  ބޭރަށ  ކޮމިޝަނުނ  ކެއިނ  ބުއިމާއި ހުުރނ  އަދި ދަތުރު ފަތުރު ހަމަޖަ
 ދިއުމަށ  ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށ  ދުވަަހކަށ  ހުށަހަޅާއަގު

 
 

4 
ސައިޒުގެ ޞަފ ޙާއަކަށ   A4ސިބަހަށ  ތަރުޖަމާކުރުމަށ  ދިވެހި ބަހުނ  އޮތ  ލިޔުމެއ  އިނގިރޭ

 ހުށަހަޅާއަގު
 

5 
ޒުގެ ޞަފ ޙާއަކަށ  ސައި A4އިނގިރޭސި ބަހުނ  އޮތ  ލިޔުމެއ  ދިވެހިބަހަށ  ތަރުޖަމާކުރުމަށ  

 ހުށަހަޅާއަގު
 

 
   

ނުލައި މަސައ ކަތ  މަހަކަށ  ރީޓެއިނަރ ފީގެ ގޮތުގަިއ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގައި ގިނަވެގެނ  އިތުރު ފީއަކާ 
 ކޮށ ދެވޭނީ ކިތަށ  ގަޑިއިރުކަނ  

 ގަޑީގެ އަދަދު:

 

 15 މަސައ ކަތ  ނިނ މަނ  ހުށަހަޅާ ުމއ ދަތު: 

ލިޔުމުގެ  ތަޖުރިބާ ޓު އަދި ހައިކޯޓުގައި ވަކާލާތުގެ ކުރުމުގެ މަސައ ކަތުދިވެހިރާއ ޖޭގެ ސުޕ ރީމ  ކޯ 
 :އަދަދު

16 

 17 :މަސައ ކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު 

 18 ވެލިޑިޓީ މުއ ދަތު: ބީލަމުގެ 
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 (އަދި ޗެކ ލިސ ޓ  ތަކެތި ޖެހޭ ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ހުށަހަޅަނ ) 4-އެނެކ ސ  

 ކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔުނ ތަކުގެ ތެރެިއނ  ލިޔެކިޔުމެއ  ހުށަނާޅާނަމަ ބީަލނ  ބާތިލު ހޭހުށަހަޅަނ ޖެ #
ހުށަހަޅަނ  
ޖެހޭ 
 ލިޔުނ ތައ 

ލިޔުނ ތައ  
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 
އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި 

.ެފާހަގަ ޖަހާށެވ 
   ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕ ރޮފައިލ  1
  ވަތަ އަނ ދާސީ ހިސާބު(ށަހަޅާ އެސ ޓިމޭޓ  )ކޯޓޭޝަނ ، ބީ.އޯ.ކިޔު. ނުހު 2
  ރެޖިސ ޓ ރީގެ ކޮޕީ ވިޔަފާރި ކުނ ފުނި/ޕާޓ ނަރޝިޕ /ކޯޕަރޭޓ  ސޮސައިޓީ/އަމިއ ލަ ފަރުދުނ ގެ  3
  ކުދި އަދި މެދުފަނ ތީގެ ވިޔަފާރި ރެޖިސ ޓ ރީ 4

5 
ތާރީޚު ގުނާނީ ިބޑު ހުޅުވަނ  އޮނ ނަ ދުވަހާ  (މަސ ހަމަނުވާ 2) ޓެކ ސ  ކ ލިއަރެނ ސ  ރިޕޯޓު

 ހަމައަށ .
 

  ބޭނ ކ  ގެރެނ ޓީ  6

7 
  ފޯމ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވާ،  1އެނެކ ސ  

 ބީލަނ  ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަަތ އެފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުނ ފުނީގެ)
 ތައ ގަނޑުއޮތުނ (

 

  އިވާ، އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސ  ގަ 3އެނެކ ސ   8

9 
އާއި އެތަނަކުނ  ބައިވެރި ވަޑައިގަނ ނަވާނެ ހުރިހާ ބޭފުޅުނ ގެ ސީވީތ  ދިނުމުގައި މި ޚިދުމަ

 ހިމެނުމަށ ( ވަކިވަކިނ ) ދިވެހިރައ ޔިތެއ ކަނ  އަނ ގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ.
 

  ތަޢުލީމީ ސަޓިފިކެޓ ތަކުގެ ފޮޓޯ ޮކޕީ. )އެކ ރެޑިޓ  އަދި އެޓެސ ޓުކުރެވިފައިވާ( 10
  އ  ނެތ ަކމުގެ ސިޓީޞެށ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކީލުނ ގެ އިޢުތިރާޚިދުމަތ  ދިނުމަ 11

12 
އ ޒަފަކާ ޢާއިލީ ގޮތުނ  ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުނ ވިޔަސ  އެއ ވެސ  މި ކޮމިޝަނުގެ އެއ ވެސ  މުވަ

ގުޅުމެއ  އޮތ  ފަރާތަކުނ  އަނ ދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ 
 ލިޔުނ 

 

  ދުވަސ  އޮތުނ  120ކޯޓޭޝަނ  ވެލިޑިޓީގެ މުއ ދަތު ަމދުވެގެނ   13

14 
އި ީބލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެއފަރާތުނ  އައ ޔަނ  ކުރާ ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފ ހާއެއ ގަ

 ތައ ގަނޑުއޮތުނ   ކުނ ފުނީގެ
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 ޅުނ ހުރި މަސައ ކަތ ތަކުގެ ތަފ ސީލ (ކޮށ ފައިވާ ގު ބީލަނ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުނ  ) 5-އެނެކ ސ  

 މައ ސަލަ ބެލި ކޯޓު  ޤަޟިއ ޔާ ނަނ ބަރު  #
ކާލާތުކުރި ފަރާތ  މައ ސަލައިގައި ވަ 

 )ވަކީލުގެ ނަނ (
 ތާރީޚ  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     

 


