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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

         ރާއްޖެމާލެ، ދިވެހި
 

ޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯރމް ފަހާނެ ފަރާތެއް އި PR-(IUL)14/1//332016 މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު

 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގޮތުންހޯދުމާއި ބެހޭ
 މަސައްކަތްހަވާލުކުރެވޭ  .1

 

ފަހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  25 ސެޓްސް) 868( ޔުނިފޯރމްމުވައްޒަފުންގެ  223މިއޮފީހުން ދޭ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް  .1.1
ސެޓު (ގަމީސް އަދި ފަޓުލޫނު) ނިންމަން ޖެހޭނެ). މިގޮތުން މިމުއްދަތު ގުނާނީ ބަންދު  36(ދުވާލަކަށް މަދުވެގެން  ދިނުން.

 ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ޔުނިފޯރމް ފެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިއޮފީހުން ދޭނީ ޔުނިފޯރމް ފެހުމަށް ބޭނުންންވާ ފޮތި އަދި ޔުނީފޯރމްގައި  .1.2
 ހަރުކުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެޖެވެ. 

 މިންނަގައިގެންނެވެ. ވަކިވަކީން ޔުނިފޯރމް ފަހަންވާނީ މުވައްޒަފުންގެ ގައިން  .1.3
 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައިވާ ފޯމެޓަށެވެ. .1.4

	އަގު ބާވަތް

 :  އަންހެން އަތް ދިގު

 

  ގަމީސް

  ފަޓުލޫނު

 :   ގަމީސް އަންހެން އަތް ކުރު

  ފަޓުލޫނު

ނޑު :  	މާބަ   ގަމީސް އަތް ކުރު

  ހަރުވާޅު

ނޑު : 	މާބަ   ގަމީސް އަތް ދިގު

  ހަރުވާޅު

:   ގަމީސް ފިރިހެން

  ފަޓުލޫނު

:   ޖުމްލަ

 
 



 ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް .2

 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.  .2.1

އި ތިރީބަޔަށެވެ.) މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއެކު މަތީބަޔާ ކުރެހުމުގައިވާ ބަލާނީ ކަމުގައި ސެޓެއް. (ސެޓަކަށެވެ ހުށަހަޅާނީ އަގު .2.2

 ޔުނިފޯރމްގެ ނަމޫނާ ކަރުދާސް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.  

 .ޔުނިޓް ޕްރައިސްއަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އިތުރު ކުރެވޭނީ އެއިރެއްގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ރޭޓެވެ .2.3

ހުށަހަޅާފައި ހުންނަ ޔުނިޓް  ގައިވާ ތާވަލް ގައިވާ ގޮތަށް 1.4އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ މިކަރުދާހުގެ  .2.4

 ށް ބަލައިގެންނެވެ.ގަޕްރައިސް ތަކުގެ ޖުމްލަ އަ

 ބިޑު ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. .2.5

ތާރީޚުން ފެށިގެން  ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތުން، އެފާރަތަށް އެކަން އަންގާ .2.6

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސާމްޕަލް ޔުނިފޯރމް ސެޓެއް ފަހައި ދޭންވާނެއެވެ. (އަންހެން އޮފިސަރުންގެ އަތްދިގު ގަމީހެއް އަދި  2

 އަތްކުރު ޔުނިފޯރމް ސެޓަކާއި ފިރިހެން ޔުނިފޯރމް ސެޓެއް). 

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އް އިތުރު އަގަކާނުލައި ރަނގަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުރި ޔުނިފޯރމްތަ ފޯރމްޔުނި ނިމިފައިވާ ފަހާ .2.7

އަގު، ޔުނިފޯރމް އަދި ދިމާވާ ސަބަބަކުން ފަހާފައިވާ ޔުނިފޯމެއް ބޭނުންނުކުރެވޭގޮތް ވެއްޖެނަމަ، ޔުނިފޯމް ފަހަންދިޔަ ފޮތީގެ 

 ފަހާފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

ކްސް ލިބިގެން މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެއްވެސް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާއަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތް .2.8

ުފަރަތަމ ަމަސްއަކްތ ަހާވުލާވ ަފާރުތްނ ަމަސްއަކްތ ، ސަބަބަކާއި ހުރެ ތަކެތި މިއޮފީހަށް ހަވާލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 ޖެހިގެން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.ަވިކުކުރަމްށަފުހ، 

 0.75ސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުން ދުވާލަކަށް އެއްބަ .2.9

 (ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ފަހެއް) ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ކެނޑޭނެއެވެ. 

 ފަރާތުން ބިޑްކާމިޔާބުވި ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ފަރާތް ކާމިޔާބުކުރާ ބިޑް ކޮމިޓީއިން ހިސާބުބަލާ އަންދާސީ ކަސްޓަމްސްގެ .2.10

 ޖެހިއްޖެނަމަ، ބާތިލްކުރަން އެއްބަސްވުން ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަބަބަކާއިހުރެ އެއްވެސް

 ވުމަށްފަހުގައެވ. އެއްއަހަރު ވެވޭނީ ބައިވެރި ބިޑެއްގައި އެއްވެސް ކަސްޓަމްސްގެ

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން .3

 އަށެވެ. 13:00ދުވަހުގެ  ވާ އާދީއްތަ 2016ޖޫން  62އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ  .3.1

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް  ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ. .3.2

ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެފަހުން އަންދާސީހިސާބު  .3.3

 އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.



 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު އެކެއްގެ މަސްލަހަތުހިމެނޭނަމަ އެފަރާތަކުން ގިނަވެގެން ހުށަހަޅަންވާނީ އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ. .3.4

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި .4

 ލް ހުށަހެޅުން.ކުންފުއްޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައި .4.1

 .ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ކޮޕީ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއޮފް ކުންފުނީގެ ސެޓްފިކެޓް  .4.2

 އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. .4.3

 ސެޓްފިކެޓް އޮފް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ. ނަމަ،ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ .4.4

 ) ދިވެހިމުވައްޒަފުންނަމަވަޒީފާގެއެއްބަސްވުންއަދިބިދޭސީމުވައްޒަފުންނަމަވޯކްޕާމިޓްކޮޕީ( މަސައްކަތްކުރާމުވައްޒަފުންގެއަދަދު .4.5

 މެޝިނަރީޒްގެ އަދަދު  .4.6

އެކަމުގެ ސްގެ ވެރިޔަކާ އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ އަންދާސީހިސާބުހުށަހަޅާއިރު،ތިމާގެކަމުގެނުވަތަވިޔަފާރީގެއެއްވެސްގުޅުމެއް،ކަސްޓަމް .4.7

ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ 

 އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 އްވުން.އިތުރުސަޕޯޓިންގލިޔުމެއްވާނަމަހުށަހެޅު .4.8

  



 

v ަފަރާތްތަކަށް މާރކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިމިވާ އުސޫލުންނެވެ.ންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ އ 

 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް

 ކްސްމާ 75 ހުށަހަޅާ އަގު •

މާކްސް،  10ޤާބިލްކަން (މުވައްޒަފުންންގެ އަދަދަށް  •

 މާކްސް) 10މެޝިނަރީޒްގެ އަދަދަށް 
 ކްސްމާ 20

 ކްސްމާ 05 ތަޖުރިބާ •

 ކްސްމާ 100 ޖުމްލަ

 

މަސައްކަތް ކުރާތާ މާކްސް، މިގޮތުން  1ކޮންމެ އަހަރަކަށް ތަޖުރިބާ ބަލާނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލައިގެންނެވެ. ( •

). މުއްދަތު ބެލުމުގައި ބަލާނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މާކްސް 5 –ކްސް އަހަރު ވެފައިވާނަމަ ފުލް މާ 3

 އިންވެސްޓްމަންޓްގައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ މުއްދަތަށެވެ.  ރަޖިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ ލޯކަލް

(ޤާބިލްކަން ބަލާނީ ތަނުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާއި އަދި ތަނުގައި ހުރި މެޝިނަރީގެ  މާކްސް 20 –ޤާބިލްކަން  •

) 5 (މަދުވެގެންކްސް އެންމެގިނަ ފަރާތަކަށް ފުލް މާ އަދަދަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ  މާކްސް 10 –މުވައްޒަފުން

) 5(މަދުވެގެން ކްސް އެންމެގިނަ ފަރާތަކަށް  ފުލް މާ އަދި މެޝިނަރީޒްގެ (ފަހާފޮށި) އަދަދު  )މާކްސް 10 –ފަހާފޮށި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު، ޤާބިލްކަން، އަދި ތަޖުރިބާ އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުންތައް 

 ވެ. ހުށަހެޅަންވާނެއެ

 

 2016ޖޫން  21

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ޔުނިފޯމް

 އަންހެން

 ގަމީސް §

o  ުއަތްކުރ 

	

	

o  ުއަތްދިގ 

 

 



 

 

ނޑު އޮފިސަރުންގެ ޔުނިފޯމް §  މާބަ

o ުއަތްކުރ 

 

 

o ުއަތްދިގ 

 

 
 



 

 

 

 ފަޓްލޫނު §

o ެއަންހެން އޮފިސަރުންގ 

 
o ެނޑު އޮފިސަރުންގ  މާބަ

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 ފިރިހެން

 ގަމީސް §

 

 
 ފަޓުލޫނު §

 ރޫ ނަގާފައި  2ފަޓުލޫނުގެ ކުރިމަތިން  §

 

 

	

 


