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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މާރކްސް ދެވޭނެ މިންގަނޑުތައް:
ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )05

-

ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްޕިކެޓް  /ކޮމްޕެނީ ރެޖިސްޓްރީ ސެޓްޕިކެޓް

(މާރކްސް )01

-

ޖީ.އެސް.ޓީ.ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް

(މާރކްސް )01

-

ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް އަދި ކޮމްޕެނީ ހިސްޓްރީ

(މާރކްސް )01

-

އިމްޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ

(މާރކްސް )01

-

ހުށަހަޅާ ސިޓީ

(މާރކްސް )01

 -1ހުށަހަޅާ އަގު ޖީ .އެސް.ޓީ އާއި އެކު (މާރކްސް )60

-

މިބަޔަށް މާރކްސްދެވޭނީ ފޯމިއުލާ ބޭސްކޮށެވެ .ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާއެންެމެ ކުޑަ އަގު
 X --------------------------------------ޖުމްލަ މާރކުސްހުށަހަޅާ އަގު

 -2މުއްދަތު  /ޑެލިވަރީ ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )25

-

މިބަޔަށް މާރކްސްދެވޭނީ ފޯމިއުލާ ބޭސްކޮށެވެ .ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިއުލާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާއެންެމެ ކުޑަ މުއްދަތު
 X ----------------------------------------------------ޖުމްލަ މާރކުސްހުށަހަޅާ މުއްދަތު

 -3މާލީ ތަނަވަސްކަން ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )5

-

ހުށަހަޅާ އަގުގެ  100%ރޯލްކުރާނެކަން އެގެން އޮވެއްޖެނަމަ  05މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

-

ހުށަހަޅާ އަގުގެ  50%ރޯލްކުރާނެކަން އެގެން އޮވެއްޖެނަމަ  2.5މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.
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 -4ތަޖުރިބާ ( ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް )05

މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަން އަންގައި ދިނުމަށް އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
-

ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  01މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ.

 -5މިސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލާބީލަންތަކުގައި ވާދަކޮށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުން ބީލަމުގައި ތަކެތި ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށް
ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެތަކެއްޗެއް ސަޕްލައިކޮށްނުދެވި ،ޖުރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ
ފަރާތްތަކާއި ،ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތަކުން  05މާރކްސް
އުނިކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
( -6މިބިޑާއި ގުޅިގެން ޑެވިލަރީ ކޮއްދޭން ޖެހޭތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރަންޖެހޭނީ ކ.ދޫނިދޫ އަށެވެ .އަދި ޑެލިވަރީ ގައި ސޮއިކުރެވޭނީ
ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ޑެލިވަރީކޮށް ނިންމުމުން މިސަރވިސްގެ ފަރާތުން އެތަކެތި
ޗެކްކުރުމަށްފަހުގައެވެ).

