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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ނ
ކ ް
ނސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގިންތިތަ ު
ވނީ ،މި ި
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެ ޭ
ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
1
1.1

ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބީލަން ހުށަހެޅުން
ފއިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ފނުއްވާނީ ،މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވި ަ
ހ މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ ޮ
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެ ޭ
 procurement@elections.gov.mv:މި އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ .އަދި ގުޅުއްވާނީ  3004499,3004461އަށެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ:

1.2

ތަން :އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 5،ވަނަ ފަންގިފިލާ،ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް،ހިލާލީމަގު،މާލެ.
ތާރީޚް 31 :މާރިޗް ( 2022ބުރާސްފަތި)
ގަޑި11:00 :

2

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުން
ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބަސް

ލން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ ބީލަމާއިއެކު ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި ބީލަމާއިއެކު
ށހަޅާ ފަރާތުން ބީ ަ
 2.1ބީލަން ހު ަ
ދނެއެވެ.
ނތައް އިގިރޭސި ބަހުން ހުށަހެޅި ާ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިފަރެންސް ލިޔު ް
2.2
2.3
3
3.1

ބީލަމުގައި ބޭނުން ކުރާ ފައިސާ
ޖއެސްޓީއަށް ދައްކާ އަދަދު ހިމަނައިގެންނެވެ.
މި ބީލަމުގައި އަގު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު
ރޚުން ފެށިގެން  120ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
ބލަން ހުޅުވާ ތާ ީ
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ީ
ބީލަން ހުށަހެޅުން
ނންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮންކަމަކަށް
ބީލަން ހުން ަ
ނނަންވާނެއެވެ.
ހުށަހެޅޭ ބީލަމެއްކަން އެގެން އޮ ް
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ .ހުށަހަޅާ ބީލަމުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން

މ
އދި އަގު ހުށަހަޅާ ފޯ ް
ޅންވާނެއެވެަ .
ކށް އަގު ހުށަހަ ަ
ހ ބައިތަ ަ
ޅމަށް ދެވިފައިވާ ހުރި ާ
ގ ހުށަހެ ު
 3.2އޮންނަންވާނެއެވެ .އަ ު
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
އ
ތ ް
ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ .ބީލަން ަ
3.3

ށހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ
ށ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހު ަ
ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަ ް
ނވޭނެއެވެ .ބީލަން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ
ދލެއް ނުގެ ެ
މށްފަހު ،އަގަށް ބަ ަ
ހާޟިރުގައެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅު ަ
ކވެ.
ކުރިން ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެ ެ
ނ
ތ ް
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ބީލަމާބެހޭ ގޮ ު

3.4

ހޟިރުވާން ވާނެއެވެ .ބީލަން
ޢލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ާ
މ ު
ނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ ަ
ބނު ް
މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޭ
މ އެކަމެއް
އއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަ ަ
ެ
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ
ކވެ.
ބލަމެ ެ
ހށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ީ
ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ބީލަން ު

3.5

މިބީލަމާއި

ގުޅިގެން

ޝންސް
އިލެކް ަ

ކޮމިޝަނުން

މންޓެއް
އެމެންޑް ެ

ދެވޭނަމަ

އެ

މންޑްމެންޓެއް
އެ ެ

ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  2ވަނަ ޞަފުހާ

ގ
މިކޮމިޝަނު ެ
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ބީލަން ބާޠިލްކުރުން
ނމަ ނުވަތަ މި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އެނެކްސް  4ގައި
މަސައްކަތުގެ އަގު އަދި މުއްދަތު ސާފުކޮށް އިނގޭގޮތަށް ނެތް ަ

4.1

ބލަން ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ.
ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ީ
އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކުގައި ބީލަން ވެރިޔާގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑު އޮންނަން ވާނެއެވެ .އަގު ފޯމު ތަކުގައި ބީލަން
ތލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ވެރިޔާ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަޑުނެތްނަމަ އެ ބީލަމެއް ބާ ި

5

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

އ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނތަ ް
ކ ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ ލިޔު ް
 5.1އެނެކްސް  4ގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ބީލަމާއެ ު
ޔ  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާ ތަންތަނުން ،ވޭތުވެދި ަ
ދޫކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ލިޔުމެއް ވާންވާނީ މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން
ތއް ސާފުކޮށް އެނގެން
ލޔުންތަކުގައި ދެންނެވިފައިވާ ބައި ަ
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުމަކަށެވެ .މިގޮތުން ،މި ި
އޮންނަންވާނެއެވެ.
5.2

-

މަސައްކަތު ތަފްޞީލް
މުއްދަތު
ޚ
ނިންމަންޖެހޭ ތާރީ ު
ހަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚާއި މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީޚު
މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު

(ހ) ތަޖުރިބާ ހުރި މިންވަރު ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ލިޔުން ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ޢަދަދު އެނެކްސް 3
އ ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް(ގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ޢަދަދުގެ ތެރޭގަ ި
( 5.3ށ) ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ކިޔަވައިދޭނެ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތުގެ ތަޖުރިބާ
އވެ .ނަމަވެސް ގުނޭނީ ،މި ނަންބަރުގެ (ހ) ގައި
ލިޔުންތައް މި ބީލަމުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނޭނެ ެ
ތށް ލިޔުމުގެ ޢަދަދު ހިމަނާފައިވާނައެވެ.
ބުނެފައިވާގޮ ަ
5.4
6

ޅންޖެހޭ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލްގެ އިތުރުން ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ކިޔަވައިދޭނެ މެޓީއަލްސް
ށހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަ ަ
ބީލަން ހު ަ
ކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ތޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް މި ބީލަމާއެ ު
ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު ،ތަޢުލީމު އަދި ަ
ބީލަންތައް އިވޭލުއޭޓް ކުރުން
އ
ދވިފައިވާ މައުލޫމާތަށާ ި
ލން ހުށަހެޅުމަށް ެ
ވޒަންކޮށް ،ބީ ަ
ލންތައް ަ
ލންތައް ބަލައިގަނެ ،ބީ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބީ ަ

ށ
ކ ް
އވާ ބީލަމުގެ ބައިތަ ަ
ގޑަށް ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފަ ި
ކރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިން ަ
 6.1ޝަރުތުތަކާއި ބީލަން ވަޒަން ު
މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
6.2
7

ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސްލިބޭ
ފަރާތަކަށެވެ.
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް
މ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮ ި
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަ ަ

ތގެ ޤަވާއިދުގެ 10.76ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
 7.1ފުރިހަމަ ނުކޮށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ު
ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.
8
8.1

ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއި އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުން
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ  10.71ވަނަ މާއްދާއާ
އެގްރީމަންޓްގައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމޭނަމަ ދައުލަ ު
ޓޑް ޑެމޭޖަސް ކެނޑޭނެއެވެ.
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ލިކުއިޑޭ ަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  3ވަނަ ޞަފުހާ

ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ މިންގަޑުތައް
ތަފްޞީލް

މާރކްސް

އެންމެދަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ.
އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ
ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.

އަގު

50

ބީލަމުގެ އަގަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް = 50

އެންމެ ދަށް އަގު

×

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

ތށް ރޭޝިއޯ
އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮ ަ
ނ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް
އުސޫލުންނެވެ .އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރު ް
މުއްދަތު

ދެވޭނީ ތިރީގައިއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ޓ = 20
ލބޭ ޕޮއިން ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ި

20

×

އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
ތ
ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަ ު

ދހުގެ  5.3 ،5.2އަދި 5.4
ކސްދޭނީ މި މަޢުލޫމާތު ކަރު ާ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއަށް މާ ް
ހށަހަޅާ
ގ ލިޔުން ު
ވ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ެ
ގައިވާގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި ާ
މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ

ޓ ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯ އުސޫލުންނެވެ .އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް
ފަރާތަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިން ް
އއެވާ ފޯމިއުލާގައިވާ ގޮތަށެވެ.
ރތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގަ ި
ލިބޭފަރާތުގެ އިތުރުން އެހެން ފަ ާ
ޓ = 30
ލބޭ ޕޮއިން ް
ބީލަމުގެ މުއްދަތަށް ި

×

ބ
ހުށަހަޅާފައިވާ ތަޖުރި ާ
ބ
އެންމެ ގިނަ ތަޖުރި ާ

ޖުމްލަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

30

100

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 1-އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު)
1
1.1

އަންދާސީ ހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު
ބނުންވާ 3
އިންތިޚާބުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޭ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން:

ކޯހެއް ފަރުމާކުރުން

 1.2ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަންބަރު:

38/2022/W-003

ނބަރ:
 1.3އިޢުލާން ނަ ް

(IUL)38-AD/38/2022/90

 1.4އިޢުލާން ތާރީޚް:

 21މާރިޗު 2022

2

ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 1.1ވިޔަފާރީގެ ނަން:
 1.2ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަމްބަރު:
 1.3ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް:
 1.4ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް:
 1.5ފޯނު ނަންބަރު:
 1.6އީމެއިލް އެޑްރެސް:
 1.7ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:



އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި
ކުންފުނި
ޕާޓްނަރޝިޕް
ކޯޕަރޭޓިވް
3

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުއްޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ
ޕާޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު)

#

4

މަޤާމް

ނ
ނަ ް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު

ފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ.
ތކީ ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާ ަ
މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ މަޢުލޫމަ ަ
ސޮއި:

ވިޔަފާރި ތައްގަނޑު:

ކ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބީލަމާއެ ު
ނޯޓް :މި ފޯމުގެ ހުރިހާ ބައިތަކެ ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 2-މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް)
އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން ތަމްރީނުކުރާ ،ޓުރެއިނަރުން ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިން/އެހީތެރިން އަދި އޮފިޝަލުން
ތަމްރީނުކުރާނެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަރުމާކުރުން
ތަޢާރަފް
ބނާ
ޤާނޫނުގައި ު

އިންތިޚާބުގެ

ކަންތައްތައް

އ،
ހިނގާނޭގޮތާ ި

އިންތިޚާބުގެ

މަޤްޞަދާ

ގުޅޭގޮތުން

މަޢުލޫމާތުދީ،

ނ
ރައްޔިތު ް

މސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ފަރާތްތައް
ނން ަ
ވއްޒަފުންނާއި ،ކޮމިޝަ ު
ޝނުގެ މު ަ
ނނުގައި ބުނާ ކޮމި ަ
ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި އަދި ޤާ ޫ
ނނާއި ޚާއްޞަ ޤާނޫނުތަކުން އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް
ތަމްރީނުކުރުމާއި އަދި އެނޫންވެސް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާ ޫ
ށ
ދމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަ ް
ނ އަދި ެ
ނވި ކަންކަން ހަރުދަ ާ
ތރޭގައި ހިމެނޭ އިސްވެ ދެން ެ
ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ެ
ވ
ތމްރީނު ފުޅާކޮށް ،ދެމެހެއްޓެނި ި
ތޚާބީ ކަންކަމާބެހޭ ތަޢުލީމާއި ަ
ނ ި
ގެންދިޔުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަކޮށް ،އި ް
ހރި
ފޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި ު
ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އިންތިޚާބީ އޮ ި
މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ ،ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެފަދަ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މި ވަގުތަށް ބޭނުންވާ 3
ޓރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެކޯސްތަށް ކިޔަވައިދޭނެ ޓްރެއިނަރުން
ކޯހެއް ފަރުމާކޮށް ،އެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންވާ މެ ީ
ތަމްރީނުކުރަން.

ބޭނުންވާ ކޯސްތައް:
ކޯސް  - 1ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސް
ކޯސް  - 2ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސް
ކޯސް  - 3ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސް

ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށް ކިޔަވައިދޭނެ މެޓީއަލްސް ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތުގެ ޝަރުޠު
ތަޢުލީމު :ދަށްވެގެން މަސްޓާރސް ޑިގްރީ
ތަޖުރިބާ 5 :އަހަރު ދުވަހުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ކަރިކިއުލަމް އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ގުޅޭ ދާއިރާއެއްގެ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ކޯސްތަކުގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތައް
މޮޑިއުލް – ) 1ޑިމޮކްރަސީ( ET01 -

މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމް ބިނާވެފައިވާ މައިގަނޑު އަސާސްތަކާއި ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާ ޒިންމާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން މުހިންމުކަމާއި ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި
ޒިންމާތައް.

•

ނމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަން.
އެއްވެސް ފަރާތަކީ ޤާނޫނަށްވުރެ މަތީގައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަމާއި ،އަދި ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އެ ް

•

ގ
ނ އެމީހެއްގެ ޖިންސަށް ،އިޖްތިމާއީ ނިސްބަތަށް ،ކައިވެނީ ެ
ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމުގައި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނިގެންވަ ީ
ކން.
ވތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ބެލުމެއް ނެތި ަ
ނިސްބަތަށް ނު ަ

•

ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމުގައި އާންމު ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް މުޢައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަންވެ އެފަރާތްތަކަށް
ހވެފައި އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން ލާޒިމް ކަމެއްކަން.
އެ މުޢައްސަސާތަކުގެ ހިދުމަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ފަ ި

•

ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމުގައި ދައުލަތުގެ ތިންބާރު ގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޒިންމާ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  6ވަނަ ޞަފުހާ

މޮޑިއުލް –  ) 2ޒިންމާނެގުމާއި ޖަވަބުދާރީވުން( ET02 -

އ
ޤނޫނުތަ ް
މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމެއްގައި ޒިންމާ ނެގުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމާއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރާއި ާ
ގ މުހިންމުކަމެވެ.
ކ އިންތިޚާބުވާ ފަރާތްތަކަށް ވުމު ެ
ނނަ ީ
ހެދުމުގެ ބާރުގައި ތިބޭ މީހު ް
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

ށ ޒިންމާވެ،
ދއް ،ޖަމާޢަތެއް ،ސަރުކާރެއް ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ޢަމަލު ތަކަ ް
ކ އެފަރު ެ
"އެކައުންޓަބިލިޓީ" އަ ީ
އެކުރި ކަމަކަށް ނުވަތަ ޢަމަލަކާއި ގުޅިގެން ޖަވާބުދާރީ ވުންކަން.

•

ތއް އިންސާފުވެރިކުރުވުމާއެކު ،އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް
ނ ަ
އންނަ ނިޒާމެއްގައި ،ދައުލަތުގެ ކަ ް
ތިން ބާރު ވަކިވެފައި ޮ
ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާކަން އަދި މިގޮތުން ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބާރާއި އަދި ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގެ ބާރުގައި ތިބޭ
ކށް ވުމުގެ މުހިއްމުކަން.
ފަރާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދާއެކު އިންތިޚާބުވެގެން އަންނަ ބަޔަ ަ

•

ޑިމޮކްރެޓިކް އިންތިޚާބުތަކަކީ ވަރަށް ވާދަވެރިކަން ފެނިގެންދާ އިންތިޚާބުތަކެއްކަމާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް،
ނގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ސުލްހަވެރި އެއްވުންތައް
ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެމީހު ް
ބޭއްވުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިދޭންޖެހޭކަން.

•

ނ
ބށް ނުރަގަޅު ނުފޫޒުފޯރުވު ް
މސައްކަތްކުރުން ނުވަތަ އިންތިޚާ ަ
ފށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ަ
ޤާނޫނުތަ ކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ޚިލާ ަ
އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލްތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުކަމެއްކަން( .ވޯޓް ގަނެވިއްކުން އަދި ނާޖާއިޒްފައިދާ ނެގުން)

•

ޓސް ރައިޓްސް) .
ވޯޓުލާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް (ވޯ ާ
 ނުފޫޒެއް ނުވަތަ ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި މިނިވަންކަމާއެކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާހައްޤެއްކަން .ވޯޓު ގަނެ ވިއްކުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ޢާންމު ވެފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މިކަމަކީ ވީ
ވޓުލުން ކަހަލަ ޤައުމީ
ބދޭ ވަގުތީ އުފަލަކަށްޓަކައި ޯ
ޖހޭކަމެއް ކަމާއި ،ތިމާޔަށް ލި ި
އެންމެ އަވަހަކަށް ހުއްޓުވަން ެ
ލ ނަފްސަށްވެސް ކުރެވޭ އޮޅުވާލުމެއްކަން.
ޒިންމާއެއްގައި ހިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްގެ އިތުރުން އަމިއް ަ
ޓ ދިނުމަކީ
އވާ މީހަކަށް ވޯ ު
އހެންވެސް އެހީއެ ް
ލ މީހާއަކީ ކާކުކަން އެނގިހުރެ ތިމާއަށް ފައިސާ ދޭ މީހާ ނުވަތަ ެ
 ކަމަށް ޤާބި ްދބެއް ނުދެވޭނެކަން.
ގން ނުވަތަ ނުލައިގެން އަ ަ
ކމެއްކަން .ވަކިމީހަކަށް ވޯޓުލައި ެ
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ަ

މޮޑިއުލް – ) 3އިންތިޚާބުތަކާއި އިންތިޚާބުތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް( ET03 -

ނތިޚާބު،ރިޔާސީ އިންތިޚާބު،
މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި ް

އަދި

ތކުގެ
ނ ގޮތާއި އަދި އެ އިންތިޙާބު ަ
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޙާބު ތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި ކުރިއަށްދާ ެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
މަޤްސަދުގެ މައްޗަށެވެ.
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނީ ދައުރު( .ކޮމިޝަން އުފެއްދުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ގާނޫނު އަދި އުފެދިގެން އައިސްފައިވާގޮތް)

•

ފހު
ގތީ ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމާއި ،ނަތީޖާ އިޢުލާން ކުރުމަށް ަ
އ ހިސާބުން ވޯޓުލައި ނިމި ،ވަ ު
އިންތިޚާބަކަށް އިޢުލާން ކުރުމާ ި
ނތިޚާބު،ރިޔާސީ އިންތިޚާބު)
ތޚާބު،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އި ް
ގން( .ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިން ި
ކަނތައްތައް ހިނގާގޮތް އެނ ު

•

އިންތިޚާބުތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ދައުރު:
އދިނުން.
 ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮބައިކަން އަންގަ ި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު އެނގުން. ސިޔާސީ ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެވޭ ގޮތާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވަކިވާން ބޭނުންނަމަ ހަދަން ޖެހޭ ގޮތް އެނގުން.ނ
 -ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުން ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން އެނގު ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  7ވަނަ ޞަފުހާ

މޮޑިއުލް –  ) 4ސިޓިޒަންޝިޕް އަދި ބައިވެރިވުން( ET04 -

ބދޭ ޙައްޤުތަކާއި
ތތަކާއި ޤާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލި ި
މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވެވޭނެ ގޮ ް
ހންގެ ރަޖިސްޓްރީ
ހ ޒިންމާތަކެވެ .އަދި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީ ު
އެޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނަގަން ޖެ ޭ
ގ ޒިންމާ ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ވާކަން ،ރައްޔިތުން އިޖުތިމާޢީ ،ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
އެކުލަވައިލެވޭ ގޮތާއި ރައްޔިތުން ެ
ނވާކަމެވެ.
ބައިވެރިވުން ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވުމާއި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ޙިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެ ް
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

ކޮންމެ ދިވެހި މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފަޔަކަށް އުފަން ކޮންމެ ދަރިއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނުގައި
ނ އެނގުން.
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕް ބޭރު މީހަކަށް ވެސް ދެވިދާނެކަ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތި ް

•

ބމާއި ،ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި
ތފާތުކުރުމެއް ނެތި ޙައްޤުތައް ލި ު
ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމާއިަ ،
ގން ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން އެނގުން.
ތަޢުލީމް ލިބުމާއި ގެދޮރު ހޯދައި ެ

•

ދނީ އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މަ ަ
ގތުމުގެ ޙައްޤު ލިބުމާއި ،އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެން ވާކަން އެނގުން.
ލިބުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބި ަ
ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ލިބޭ ޙައްޤުތަކުގެ އިތުރުން ޒިންމާތަކެއް ވެސް ވާކަމާއި މީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި ،ޓެކްސް ދެއްކުމާއި ،އެހެން މީހުނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް
ރައްކާތެރިވުމާއި ޤައުމާއި ޤައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީ ރައްކާތެރި ކުރުން ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަން އެނގުން.

މޮޑިއުލް – ) 5ވޯޓުލުމުގެ މަރުހަލާތައް( ET05 -

މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ ވޯޓުލުމުގެ މަރުޙަލާތަކާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަރުޙަލާތަކަށެވެ.
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންނަކީ ވޯޓުލާ ދުވަހު ،ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ ވޯޓު ނެގުމާއި ،ގުނުމާއި ،މަރުކަޒުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ވޓުލުމުގެ
ވ އޮފިޝަލުންނަށް ޯ
ތައްޔާރުކޮށް އިޢުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރި ާ
މަރުޙަލާތަކާއި ވޯޓު ގުނުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކުގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެނގިގެންދާނެއެވެ.
ނ
ނވާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ެ
މށް ޖީސްމާނީގޮތުން ނުކުޅެދިގެ ް
ސައްޙަ ބާތިލްވާ ސަބަބުތަކާއި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހު ަ
ނ
ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބާކަ ް

މޮޑިއުލް – ) 6އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު( ET06 -

ނނާއި
ކ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޤާ ޫ
ނނާއި ކޮންމެ އިންތިޙާބަ ާ
މ ގާ ޫ
ބހޭ ޢާން ު
މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ އިންތިޚާބުތަކާ ެ
ގަވާއިދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

އތައް
އ ޤާނޫނުގެ މުހިންމު ބަ ި
ޢންމު ޤާނޫނާ ި
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާ

•

އތައް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ މުހިންމު ބަ ި

•

އތައް
ނމު ޤާނޫނުގެ މުހިންމު ބަ ި
ބގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ މުހި ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާ ު

•

އ
ހންމު ބައިތަ ް
ދތަކުގެ މު ި
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ު

•

އ
ޤވާޢިދުގެ މުހިންމު ބައިތަ ް
އކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ޤާނޫނާއި ަ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  8ވަނަ ޞަފުހާ

މޮޑިއުލް –  ) 7ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަންޓް( ET07 -

އޗަށެވެ.
އޓާނެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކުގެ މަ ް
ބލަހަ ް
މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ އިންތިޚާބުތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ަ
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

އ
ހއްޓާނެ ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަ ް
ބލަ ަ
އިންތިޚާބުތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށް ަ

•

ނ
އިންތިޚާބަށް އިޢުލާންކުރު ް

•

ށހެޅުމުގެ ޕްރޮސެސް
ކެންޑިޑޭޓުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ހު ަ

•

މރުޙަލާތައް
މހުންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުމުގެ ަ
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީ

•

މހުންގެ ރަޖިސްޓަރީ
ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ީ

•

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ކޯޑިނޭޓަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

މޮޑިއުލް – ) 8ފެސިލިޓޭޝަން( ET08 -

ނނަޖެހޭ ސިފަތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ރކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ހު ް
މި މޮޑިއުލްގައި އަލިއަޅުވާލާނީ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯ ު
މޮޑިއުލް އިން ހާސިލްވާނެ މިންވަރު:
•

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ތާރީޚާއި އިންތިޚާބުތަކުގެ ތާރީޚް އެނގުން

•

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ދިނުމާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް

•

ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދަރިވަރުން ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް

•

ވަގުތު މެނޭޖްކުރުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް
ސުވާލުކުރުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އަސާސީ ހުނަރުތައް

ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައި ދޭނެ މައްދާތަކާއި ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑިއިރު
މާއްދާގެ ނަން

ކިޔަވައިދޭނެ ގަޑިއިރު

އެސެސްމަންޓް

ކިޔަވައިދޭނެގޮތް

މާއްދާގެ ކޯޑު
ET01

ޑިމޮކްރެސީ

 08ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ

ET02

ނ
ޒިންމާނެގުމާއި ޖަވަބުދާރީވު ް

 08ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ

ET03

ކރިޔަށްދާނެ ގޮތް
އިންތިޚާބުތަކާއި އިންތިޚާބުތައް ު

 20ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ/ޢަމަލީ

ET04

ސިޓިޒަންޝިޕް އަދި ބައިވެރިވުން

 08ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ

ET05

އ
ވޯޓުލުމުގެ މަރުހަލާތަ ް

 10ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ/ޢަމަލީ

ET06

ވއިދު
ޤނޫނާއި ގަ ާ
އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާ

 15ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ/ޢަމަލީ

ET07

ޓ
ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަން ް

 10ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ/ޢަމަލީ

ET08

ނ
ފެސިލިޓޭޝަ ް

 08ގަޑިއިރު

ނ
އިމްތިހާ ު

ލެކްޗަރ/ޢަމަލީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  9ވަނަ ޞަފުހާ

ކޯސް އައުޓްލައިން އަދި މެޓީރިއަލް ތައްޔާރުކުރުން
ކޯހުގެ ނަން:

ފެސިލިޓޭޓަރުން

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިން

ނ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގެ އޮފިޝަލު ް

ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސް

ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސް

ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯސް

ޖުމްލަ މޮޑިއުލްތަކުގެ ޢަދަދު 8 :މޮޑިއުލް

 5މޮޑިއުލް

 7މޮޑިއުލް

ކިޔަވައިދޭ މޮޑިއުލްސްގެ

ET01

ET05

ET01

ET05

ET01

ET02

ET06

ET02

ET06

ET02

ކޯޑް

ET03

ET07

ET03

ET07

ET03

ET04

ET08

ET04

ET06

ET05

 90ގަޑިއިރު
ޖުމްލަ ގަޑިއިރު

( 87ކޮންޓެކް އަވަރސް އަދި

 79ގަޑިއިރު

 61ގަޑިއިރު

 03ގަޑިއިރުގެ ޕްރެކްޓިކަލް)
ކޯހުގެ މުއްދަތު:

 14ދުވަސް

 10ދުވަސް

 07ދުވަސް

ކިޔަވިދޭނެ ވަޞީލަތް

ލެކްޗަރ/އޮންލައިން ލެކްޗަރ

ލެކްޗަރ/އޮންލައިން ލެކްޗަރ

ލެކްޗަރ/އޮންލައިން ލެކްޗަރ

ފޭސް-ޓު-ފޭސް އަދި

ފޭސް-ޓު-ފޭސް އަދި

އޮންލައިންކޮށް

އޮންލައިންކޮށް

ށ
ކިޔަވައިދެވޭނެގޮތަ ް

ށ
ކިޔަވައިދެވޭނެގޮތަ ް

ކޯހަށް ވަނުމުގެ ޝަރުޠު

ފުރަތަމަ ޑިގްރީ

އޯލެވެލް ފެންވަރު

އޯލެވެލް ފެންވަރު

ކިޔަވައިދޭނެ ބަސް

ދިވެހިބަސް

ދިވެހިބަސް

ދިވެހިބަސް

ކޯހުގެ ފެންވަރު:

އެމް.ކިއު.އޭ ގެ ލެވެލް 3

އެމް.ކިއު.އޭ ގެ ލެވެލް 3

އެމް.ކިއު.އޭ ގެ ލެވެލް 1

މެޓީރިއަލް
ތައްޔާރުކުރަންވީގޮތް:

ފޭސް-ޓު-ފޭސް އަދި
ތށް
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެވޭނެގޮ ަ

ލ
އިތުރު ތަފްޞީ ް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  4މޮޑިއުލްސްގެ މިހާރު ހުރި ކޮންޓެންޓް އަދި މެޓީރިއަލްސް މި ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ .މި
ނކޮށްގެން މި  4މޮޑިއުލްސް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
ނ ް
ކޮންޓެންޓާއި މެޓީރިއަލްސް ބޭ ު
މޮޑިއުލް  - 1ޑިމޮކްރަސީ
ނ
މޮޑިއުލް  - 2ޒިންމާނެގުމާއި ޖަވަބުދާރީވު ް
ތ
މޮޑިއުލް  - 3އިންތިޚާބުތަކާއި އިންތިޚާބުތައް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮ ް
މޮޑިއުލް  - 4ސިޓިޒަންޝިޕް އަދި ބައިވެރިވުން
ނޓް އަދި މެޓީރިއަލްސް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފޯމެޓަށް ބާކީ
އަދި ފުރަތަމަ ތަރައްޤީކުރެވުނު މި  4މޮޑިއުލްސްތަކާއި އެއްގޮތަށް ،ކޮންޓެ ް
ތންނެވެ.
ލން ހުށަހަޅާ ފަރާ ު
ށދޭންވާނީ ބީ ަ
 04މޮޑިއުލްސްގެ ހުރިހާ މެޓީރިއަލްސް އަދި ކޮންޓެންޓް ފަރުމާކޮ ް
މޮޑިއުލް  - 5ވޯޓުލުމުގެ މަރުހަލާތައް
ހ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު
މޮޑިއުލް  - 6އިންތިޚާބުތަކާ ބެ ޭ
ޓ
މޮޑިއުލް  - 7ލޮޖިސްޓިކް މެނޭޖްމަން ް
މޮޑިއުލް  – 8ފެސިލިޓޭޝަން
•

މި  3ކޯސް ފަރުމާކޮށްދޭ ފަރާތުން ކޯސްތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މެޓީރިއަލްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ
ވނެއެވެ.
 3ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ާ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  10ވަނަ ޞަފުހާ

އެނެކްސް( 3-އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް(
ތަފްސީލު

#
1

މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގު (ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން)

2

އވާ މުއްދަތު:
މަސައްކަތް ނިންމަން ހުށަހަޅާފަ ި

3

މަސައްކަތު ތަޖުރިބާގެ ލިޔުމުގެ އަދަދު (ހުށަހަޅާނަމަ):

4

ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު:

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  11ވަނަ ޞަފުހާ

އަގު

އެނެކްސް( 4-ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް)
ލިޔުންތައް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ

ލިޔުންތައް

އެލިޔުމަކާ ދިމާގައި

#

ލން ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
އން ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަނާޅާނަމަ ބީ ަ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެ ި

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



ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް



5




އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން

6

ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓު ( 2މަސްހަމަނުވާ)

7

ނޓީ)
މާލީ ދަލީލު (ބޭންކް ގެރެ ް

X

އފަރާތުން އައްޔަން ކުރާ
ބލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ެ
ބީލަމުގެ ހުރިހާ ސަފްހާއެއްގައި ީ



9

މ
އެނެކްސް  1ގައިވާ ،އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯ ު



10

އެނެކްސް  2ގައިވާ ،އަގުހުށަހަޅާ ކަރުދާސް



11

ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށްދޭ ފަރާތް/ތަކުގެ ސީވީ



12

ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށްދޭ ފަރާތް/ތަކުގެ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ



13

ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށްދޭ ފަރާތް/ތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ



8



ނ
ފަރާތުގެ ސޮޔާއި ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑުއޮތު ް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ފާހަގަ ޖަހާށެވެ.

ބިޑިންގ ޑޮކިޔުމަންޓް ހިމެނޭ  12ޞަފުޙާގެ ތެރެއިން  12ވަނަ ޞަފުހާ

