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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ ެއއްގޮތަށް ހިުއމަން ރިސޯްސ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް   
އި އިއުލާނާ  89CA/1/2022/-(IUL)168ނަންބަރ  ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ،ޑެވެލޮޕްކޮށް

.  ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
  

  ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު . 1

 ހ. ބީަލުމގެ ަނން 
 ،ިއ ެއއްގޮަތްށ ިހުއަމްނ ިރޯސްސ ޮސފްްޓެވައރެއްއ ެޑވެޮލޕްޮކށް ޭދ ަމުޢލޫމާތާ . ިހއުމަްނ ރައިްޓްސ ޮކިމޝަުންނ  1

  ފޯުރކޮްށިދުންނ.
  
  މަަސްއަކުތެގ ަތްފޞީްލ.ށ. 
  ިުކއަރެމންޓްަގިއ. ާޓމްސް ޮއފް ރ  

  ތަން  ޑެިލަވރީ ުކރަްނެޖހޭނ. 
 .ހިއުަމން ަރިއްޓްސ ޮކިމަޝން އޮްފ ަދ މޯލްިޑްވްސ 

 
 ން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚާއި ސުންގަޑިބީލަ  . 1

ްސޓާ ކްަލއުޑް ބިލްޑިްނގްގެ  ަޗނބޭީލިވާލ، .މ(ަގއި  13:30ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  12އޮކްޓޯބަރ  2022 ހުަށެހޅުމަށް . ީބލަން ހ
  ަވަޑިއެގން ައްނދާސީހިސާުބ ހުށަެހޅުްއުވން ެއެދެމެވ.) ައށް ަމީޖީދަމގު ވަަނ ަފްނިގފިލާ،  12

  އަްށ ެމއިްލ ކުެރްއވުްނ ެއެދެމެވ. mubaarik@hrcm.org.mv ށ. ިއތުުރ މަުޢލާޫމުތ ބޭުނންވާ ފަާރތްަތުކން

.ގަިޑ ފާއިތު ުވަމށްފަުހ ުހށަެހޭޅ ެއްއެވްސ ީބލަ ުސން . ީބލަްނ ުހަށހެުޅްއވުމަްށ ކަނޑަައޅާަފިއވާ ނ   ެމއް ަބަލއެްއ ުނަގެނވޭެނެއވެ
 
 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް. 3

ުކދި ައދި ެމދު ފަްނީތގެ ިވަޔފާިރެއްއގެ ޮގތުަގިއ ހ. ބީަލުމަގއި ަބއިވެރި ވެވޭނީ ިމނިސްްޓރީ ޮއފް ިއކޮޮނިމކް ޑިވެލޮޕްަމންުޓަގއި 
ިއންވެްސްޓަމންްޓ) ަފަދ ިވަޔފާރިުކާރ ދިވެިހ ިވަޔފާރިތަަކެށެވ. ައިދ ަރޖިސްޓްީރކޮްށެގްނ (ުކންުފނި، ޕާޓްަނރިޝްޕ، ލަޯކްލ 

އެަފަދ ފަރާްތަތކަކީ ޯމލްިޑްވްސ އިްނލެންޑް ެރެވނިުއ އޮތޯިރީޓަގއި ެޓްކްސ ަރިޖްސޓްރީ ކުރެިވަފއިާވ ފަާރްތތަެކްއ ަކުމަގިއެވްސ 
  ާވންޖެޭހނެެއެވ.

  ުނަވތަ ުމަވްއޒަަފކު ހިްއާސވާ ިވަޔާފރިައުކން ބީަލން ހުަށނޭޭޅނެެއެވ. ނ. ިހއުމަން ަރއިްޓސް ޮކިމަޝުނގެ އެއެްވސް ުމަވއްަޒަފކު
  ރ. ައިމްއަލ ަފރާެތއް ނަަމ މިަފަދ ަމަސްއކަްތ ކުުރުމެގ ަފްނނީ އަދި ާމީލ ާޤިބލްކަން ހުރި ަފާރތަަކްށ ވާްނެޖޭހނެެއެވ.
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 މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ބީލަމާއެކު . 4

ން ހަުށައޅާ ަފާރުތގެ ފިުރަހަމ ީއމެއިުލގައި މި މަުޢލޫމާތު ކަުރާދހާ އްެއޮގަތށް ފުރިހަަމކޮށް ބީލަ ުޅްއވާއިރު ޮފުންއވާ ބީލަން ހުަށހަ
ާތިއ މަުޢލޫމާުތ ފުރިަހަމުނވާ ުނވަަތ ބީލަުމގައި ެދިވަފިއވާ މަުޢލޫމާ   ނަމިާއ ބީަލުމެގ ަނމިާއ އިުޢލާުނ ނަންބަރު ަޖހަްނާވނެެއެވ.

ާމތު ިހމަުންއަވން ާވނެއެެވ. ެއެވ. ހުށަަހުޅއްވާ ީބަލާމއެކު ަމުދެވެގްނ ތިީރގައިާވ ަމޢުލޫެއއްގޮްތނުވާ ީބލަންތަްއ ބާިތްލ ުކރެވޭނެ 
  ައިދ މި ލިޔުްނތައް ހަުށނާާޅ ަފާރތަްތުކެގ ބީލަންަތއް ބާތިްލ ުކެރވޭނެެއެވ.

 .ހ. ބީަލްނ ުހށަހަޅާ ފަާރތުެގ ަމޢުލޫމާުތ ުނވަަތ ޕްރޮަފއިލް
   ށ. މަސްައަކުތެގ ަތުޖރިބާގެ ލިުޔނަްތްއ.

) .. ިވަޔފީާރެގ ަރޖިސްޓްރީގެ ޮކޕީނ   (ައިމއްަލ ފާަރެތްއ ަނަމ ައިއޑީ ކާްޑ ކޮޕީ
  .ރ. އްެސ.ެއްމ.ީއ ެރިޖްސްޓޭރަޝންގެ ކޮޕީ

. ޯމލްިޑްވސް އިްނލެްނޑް ެރެވނިއު އޮތޯިރީޓގައި ަރިޖްސޓްރީ ުކރެވިަފއިވާ ިލުޔުމގެ ކޮޕީ / ީޖ.ެއްސ.ޓީ ަރިޖްސޓަރ ކުްނފުްނޏްެއ ބ
  ސެްޓިފެކޓްގެ ކޮޕީ  ނަަމ ަރިޖްސޓްޭރަޝން 

ުދަވްސ ެތޭރަގިއ މި ރިޯޕޓު  3. ެޓްކްސ ކްލިއަރެންްސ ރިޕޯޓް (ބީަލން ާކމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުން ެއަކްނ ައްނގާތާ ޅ
  ހުށަަހޅަްނާވނެއެެވ.)

)ކ   . ީބަލުމގެ ައުގ ޖީ.ެއްސ.ީޓާއ ެއކު (ީޖެއްސޓީ ަރިޖްސަޓރ ކޮްށފަިއާވ ކުްނފުްނޏެްއ ަނމަ
  ަށހަުޅްއވާ މުއްަދުތ ބަްނުދ ުދަވސްތްައ ިހަމަނިއެގން "ުދވަުހްނ". ަމސަްއކަްތ ންިނުމމަށް ހުއ
  . ުހށަހަާޅ ަތެކއްޗިާއ ބެޭހ ުފިރހަމަ މަުޢލޫމާުތ ހުށަައަޅްނވާެނެއެވ. ވ
ދަޢުަލތުގެ ާމލިްއަޔުތ  ،) ދިވެިހ ރުިފާޔއަށް ުވެރ ބޮޑާުވަނމަ ަފްސަލއަްކ  ( 500,000/-. ަމަސއަްކުތެގ ޖުމްލަ ައުގ މ

) ިދވެިހ ފަސްަލްއކަ ( 500,000/-ކުރަްނާވެނެއެވ. ެއގުޮތން  އާ ެއްއގަޮތށް ޢަަމުލ 6، 5، 4ގެ (އ) ގެ  .4310ަގާވިއުދގެ 
. ީމެގ ިއުތރުްނ ީބލަްނ ާކމިޔާުބކާުރ ފަރާުތްނ  %1ރުިފާޔައްށވުރެ އިތުުރާވ ަޢަދދުެގ  ައްށ ބިްޑ ެސކިއުިރީޓ ުހަށއަޅަްނވާެނެއވެ

  ޕާފޯމެްންސ ެގެރްނޓީގެ ޮގުތގައި ހުށަހަޅަްނާވނެެއެވ. %10ޖުމުަލ ައގުގެ 
ެއޮގުތން ދޭ ބިޑް ސެކިުއިރޓީ، ާޕފޯމެްނސް ެގރެްނޓީ ައދި އެްޑާވްނސް ޕަޭމންޓް ެގރެްނޓީ ާވްނެޖހޭނީ ަސުރކާަރށް ޤަޫބުލކުެރޭވ ފ. 

( އަކުްނ އެ ޕްޮރެޖކްޓަަކްށ ދޮޫކށްަފިއވާ  ބޭންކުަކން ުނވަތަ ަފިއނޭްނަޝލް އިްންސިޓިޓުއޓް (ދިވެިހާރްއޭޖގައި ާގިއްމުކެރިވފިައވާ
  ސެިކއިުރީޓ ުނަވތަ ެގެރންީޓއަކަެށެވ.

. ައުގ ުހަޅައޅާިއުރ ކޮްނެމ އައިަޓެމްއެގ ރޭޓިާއ ެއުކ ައުގ ހުށަެހުޅއްވުްނ. ައިދ ަގންަނ އައިަޓްމ ަތުކެގ ޖުމުަލ ައަދުދ ދ
ްނ ަގްނނަ ަތކީެތގެ ުޖމުަލ އަދަުދ ަބަދލު އުިނިއތުރު ެގނުައުމެގ ިއޙްިތާޔރު ޮކިމަޝނަށް ލިިބެގްނެވެއެވ. ިމޮގތު

  ެގނެވުްނަކުމަގިއވިޔަްސ ަތކެތި ިވްއކަްނާވީނ ބީލަްނ ހުަށހެިޅިއުރ ުހށަހަާޅފައިވާ ރޭަޓެށެވ.
  .. ަމަސއްކަްތ ނިްނާމނެ ުމްއަދތު ދ

  ުދަވްސ ޭދންވާނެެއެވ. 90ތ. ައްނާދީސހިސާުބ ވެލިޑިީޓައށް 
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 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތް ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި . 5

  މާރކްސް  ކްރައިޓީރިއާ  
  މާރްކސް  60  ައގު   .1
  މާރްކސް  20  ުމްއަދތު  .2
  މާރްކސް  10 ަތޖުރިބާ   .3
 ްކސް ރމާ 10  ޯހސްިޓްނގ  .4

  މާރކްސް 100  ޖުމުަލ  
 

  ްޕޮއިްންޓ ިދުނަމށް ހަމަޖެހިަފއިާވ ޮގތ 
  )60 މާްކްސ (ެއްނެމ ުކަޑ އަގު / ުހަށެއޅި ައގު  60: ައގު . 1

މްުއަދަތްށ  – )20 ×މާްކްސ (އެންެމ ުކުރ ުމއްދުަތ / ުހށައެިޅ ުމއްދަުތ  20ޑެލިވަީރ ޮކްށެދޭވން މުއްަދުތ:  . 2
ާމކްސް ދިުނުމަގއި ބެޭލނީ މި ަމަސްއކަތް ިނންމުމަށް ާޓރްމސް ޮއފް ެރފަރެންްސަގއި ީދަފއިވާ މުްއަދތްަށ 

 ީބލަން ހުށަަހޅާއިރު ާޓރމްސް ޮއފް ެރފަރެްނސް ގަިއ ހުށަަހޅާަފއިވާ ފަރާްތަތކުން ީދަފއިވާ ުމްއދަތުން ެނެވ. އަދި
 ީދފިައވާ ުމްއަދުތ އުިތރުވާަނަމ ިމބަޔަށް ާމްކްސ ނުލިޭބނެެއެވ.

 10ން ިގަނވެގެ –ާމްކސް  1 ާމްކސް (މި ަފދަ ތެަކތި ޯފރުކޮްށީދފަިއާވަކަމށް ުހަށހަޅާ ިލުޔމަަކށް  10ތަޖުރިާބ:  . 3
 )ާމްކސް 

ްކލައުޑް ޭބްސްޑ ހޮސްޓިްނ ަނަމ  –ާމްކްސ  5ާސރަވރގަިއ ޯހްސްޓ ކުާރަނމަ ާމްކްސ (  10 ހޯސްިޓްނގ:  . 4
5  (  ާމްކސް  10ދެގަޮތްށ ެވްސ ޯހްސްޓ ުކރެޭވނަމަ   -މްާކސް

  
 ޑިސްކޮލިފައިވުން  . 6

އިވެުލޭއަޝްނަގިއ ބަާލީނ ިމ ޮސފްްޓެވައރ ޯހުދަމްށ ކްޮށފިައވާ އިއުާލނެާއުކ ީދފިައވާ ާޓްމްސ ޮއްފ 
.   ރިަފރެނަްސެށވެ
ޮއފް ިރފެަރްންސގައި ުބނާކަްނކަްނ ުފރިހަަމނުާވ ބީލަްނތްައ ިއެވލުޭއަޝން ަމރުަހލާގިައ ބާިތްލ  ާޓމްސް
  ކުެރޭވެނެއެވ. 

އަްނާދީސހިސާާބެއުކ ހުށަެހޅުމަްށ ިމމަޢުޫލާމުތ ީޝުޓަގިއާވ ލިޔެެކުޔްނ ފުިރހަަމުނާވ ައްނާދީސިހާސުބ 
.   ބާތިްލކުެރޭވެނެއވެ

  
 

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން --70

ެދިވަފިއާވ މަޢުޫލާމތާ ެއއްގަޮތށް ހުރިހާ ަމޢުޫލާމެތްއ  ާޓްމސް އޮްފ ިރފަެރންސްަގއި ހ. ަމަސްއކްަތ ޙަވާލުުކެރވޭީނ 
ަތކުެގ  ިގަނ ޕޮއިްންޓ ލިޭބ ފާަރތް ފުރިހަަމޮކްށ ބީަލްނ ުހށައަޅާަފއިާވ ފަރާތްަތުކެގ ެތރިެއްނ އިވެުލއަޭޝުނަގިއ އެްނމެ 

   ިއްނ ެއޯވްޑ ކުާރ ަފާރތަކަެށެވ.ތެެރިއން ިމ ޮކިމަޝްނެގ ބިްޑ ޮކިމޓީ
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ުރގައި ހެިމނޭ ހުރިާހ ށ. މަސްައަކތް ިނމުުނަކމަށް ޮކިމަޝަނށް ޤަބޫލުުކެރވޭނީ މި ަމސަްއކާަތުގޅިގެން ީދފިައވާ ީޓ.ޯއ.އާ
    ުރމުންެނވެ.ބައެއް ީދަފއިވާ މަުޢލޫމާާތިއ އްެއގޮތަްށ ުފރިަހަމކު 

  
) ަރސްމީ ަބްނުދނޫްނ  .ނ  2ބީަލން ާކމިޔާުބުކރްައާވ ަފރާތަްށ ެއަކން އަްނާގތާ (ުނވަތަ ެލޓަރ ޮއފް ެއވޯުޑ ފޮނޭުވތާ

) ުދަވުހގެ ތެރޭ އެއްަބްސުވުމަގއި ޮސއުިކރައްަވން ާހިޟރު ނުވްެއޖެނަމަ ެލޓަރ އޮފް އެވޯޑު ބާިޠލުުކެރޭވނެެއެވ.  (ދޭއް
ަތރުތީބުްނ ަމަސއްކަްތ ަހާވލުުކުރމުގެ އިްޚިތޔާުރ ހުިއަމން ަރއިޓްސް  އަދި ީބަލމުގިައ ެދން ޮޕިއްންޓ ލިބިަފއިވާ

 .  ޮކިމަޝނަްށ ލިިބެގްނވެެއވެ
  

ރ. ލެަޓރ އޮްފ ެއޯވޑު ެފްކްސ ުނވަތަ ީއމެއިްލ ުކރުމުން ެލަޓރ އޮްފ އެވޯޑު ހަާވުލކުރެުވނީ ަކުމަގިއ ބެލެވޭެނެއެވ. 
ެރޭވީނ މަޢުޫލާމުތ ބައްދަުލުވަމްށ ާހިޟުރެވ ެދއްވާަފިއާވ ިމޮގތުްނ ލެަޓރ އޮްފ އެވޯޑު ފްެކްސ ުނވަތަ އީމެއިްލ ކު

  ފެކްްސ ަނންަބރަށް ުނަވތަ ީއެމިއްލ އެްޑރެަހށެެވ. 
  
  
  

  . ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުނ9ް
ލެަޓރ އޮްފ ެއޯވޑު ޮފުނވުމްަށފަުހ ަމުޤބޫލު އުުޒަރާކއި ނުަލިއ ެއްގިރމަްނުޓަގއި ޮސިއކަުރން ާހިޟރު ުނެވްއޖެނަަމ 

ަރިއްޓްސ ޮކިމޝަުނެގ ބީަލނަްތުކަގިއ އެ ފަާރތެއް ބައިވެިރ ުނެވޭވނޭ ަވިކ ުމްއަދތަަކްށ ބްެލްކ ިލްސޓް ުކުރމުގެ ހުިއމަން 
   އިޚްިތާޔުރ ިހުއަމން ަރއިްޓްސ ޮކިމަޝނަށް ލިިބެގންވެއެެވ.

mubaarik
Dhivehi stamp


