ޓާމްސް އޮފް ރެފެރެންސް )ޓީީ.އޯޯ.އާރުު(
ޕެންޝަން އޮފީހާބެހޭގޮތުން ފޮތެއްލިޔުން
މި ޓީީ.އޯޯ.އާރުގެ ބޭނުމަކީ ޕެންޝަން އޮފީހާބެހޭގޮތުން ލިޔާފޮތަކީ ކަމަށް އެކަށޭނަ ބަޔަކު ލިޔެފައިވާ ފޮތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެެ.
 .1ބެކްގްރައުންޑް
އެންމެން ޝާމިލްވާފަދަ ޕެންޝަންދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް
ފާހަގަކުރެވިގެން ،އެފަދަ ގާނޫނެއް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2004ވަނައަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވެ .މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ
ވޯލްޑްބޭންކުގެ އެހީގައި ހިންގި "ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް"ގެ ދަށުންނެވެ.
ޕެންޝަން އޮފީސް އުފެދުނީ  13މޭ  2009ގައި ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ .ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން
ސްކީމު ހިންގުމާއި ،ޕެންޝަން ސްކީމްތަކަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
ޕެންޝަން ސްކީމުތައް ހިންގާ ،ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައްދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.
ޕެންޝަން އޮފީސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގާތާ ނުވަ އަހަރުވަނީ ފުރިފައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ  9އަހަރުތެރޭގައި ޕެންޝަން އޮފީހުންވަނީ ޕެންޝަނާބެހޭ
ގާނޫނުގައި ހުރި މުހިއްމުކަންކަން ،ގާނޫނުގައި ދީފައިވާ ވަގުތުތަކާއެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ،ދިވެރިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް
ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާން
ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ .ހަމައެހެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ،އެ ޕެންޝަންގެ ހައްގުވެރިންނަށް ދަނީ
ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕެންޝަނަށް ޖަމަކުރާ ފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށް ،ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށް އިތުރު ނަފާހޯދައިދިނުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި ،ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓަށް ޖަމާވާ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ގެދޮރު ގަތުމަށް
ލޯނުލިބުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ މެންބަރުންނަށް ފަހިކޮށްދީފައެވެ.
 .2ޕެންޝަން އޮފީހާބެހޭގޮތުން ފޮތެއްލިޔުމުގެ މަގްޞަދުތައް
ޕެންޝަން އޮފީހަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ހިންގާ ،ޕެންޝަނާބެހެ

ގާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ

ޕެންޝަންތައް އޭގެ ޙައްގުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އޮފީހެވެ .އެހެންކަމުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ކަމިޔާބީތަކާއި ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ހަޔާތުގައި
ހިނގާފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަން ޕެންޝަނަރުންނަށާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
މިގޮތުން ،ޕެންޝަން އޮފީހާބެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ އެންމެ ރަގަޅު އެއްގޮތަކީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ވަކި ފޮތެއް ތައްޔާރުކޮށް
ޢާންމުކުރުން ކަމުގައި ފެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދާ ފަތާތަތަކަށާއި ،ޢާންމުންނަށް ،އަދި ފަހުގެ ޖީލުތަކަށް

ޕެންޝަން އޮފީހާބެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިފަދަ ފޮތެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށްބޮޑުކަމުގައި ގަބޫލު
ކުރެވެއެވެ.
 .3މި ޓާމް އޮފް ރެފެރެންސަށް ޚާއްސަ މަގްޞަދަކީީ:
● ޕެންޝަން އޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް )ޕެންޝަން ނިޒާމާ ބެހޭގޮތުން
ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތައް ހިމަނައިގެން( ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަސްމަންޒަރު ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭނެފަދަ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު
ހިމެނޭ ފޮތެއް ލިޔުން
ޓާމް އޮފް ރެފެރެންސްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
● ޕެންޝަން އޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ،ފޮތެއް ލިޔެ ހުށަހެޅުން
 .4މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ދައުރު
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.
● ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވާޢިދުތަކާއި އެނޫންވެސް ޕެންޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބަލާ ދިރާސާކުރުން
● ފޮތް ލިޔުމަށް ބޭނުންވާނެ " ކޮންޓެންޓް އައުޓްލައިނެއް" ކަނޑައެޅުން
● ފޮތް ލިޔުމަށް ބޭނުންވާނެ ޓައިމްލައިނެއް ތައްޔާރު ކުރުން
● ފޮތުގައި ހިމެނުމަށް ކަނޑައެޅުނު މަޢުލޫމާތު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީނިއާރ މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހަޅާ ،ފޮތުގައި ހިމަނާ މަޢުލޫމާތުގެ
ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން
● ފޮތުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓްގައި ހުށަހެޅުން
● ފޮތުގެ ފައިނަލް ކޮޕީ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި ހުށަހެޅުން
 .5ޕެންޝަން އޮފީހުން ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހީތެރިކަން
● ޕެންޝަން އޮފީހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން
● ހުށަހަޅާ ދެލިކޮޕީތަކަށް ކޮމްންޓް ކުރުން
 .6މަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ފެންވަރު
● ފޮތް ލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރިން ކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
 .7ބިޑް އިވަލުއޭޓް ކުރުން
●  6ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތަކަށްވުން
● ބިޑް އިވަލުއޭޓް ކުރާއިރު  4ކަމަކަށް ބެލެވޭނެއެވެ.
) (1ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު (2) ،މަސައްކަތް ނިންމާނެ މުއްދަތު ) (3މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ) (4ކޮންސެޕްޓް

● މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކިން ބަލާ ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލު
ކުރެވޭނެއެވެ.
 .8ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުންނަންޖެހޭ ބައިތައް
● ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން
● މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ޓައިމްލައިން
● ހު ށަ ހަ ޅާ އަ ގު
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.
އެސްޓިމޭޓް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހަޅާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ އަގު އެނގޭގޮތަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
 .9ސުންގަޑި
● ފޮތުގެ ފައިނަލް ކޮޕީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަކީ  15އެޕްރީލް  2019އެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެެ.
ވަކި ފަރުދުން
ހ .ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަން،
ށ .އެޑްރެސް
ނ .ފޯނު ނަންބަރު
ރ .އީމެއިލް.
ބ .ޢާންމުކޮށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތް
ޅ .މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ
ކ .އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ
ކުންފުނިތަކުން
ހ .ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ،
ށ .ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
ނ .މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ފއިވާކަމުގެ ލިޔުން
ރ .މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ކޮށްފައިވާ މިބާވަތުގެ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު

