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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

އިޢުލާން ނަންބަރ 171-H3/(PU)/IUL/2017115:
މަސައްކަތް :ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރަށާއި ،ބ.އަތޮޅު ގައި ބޭނުންކުރާ ޕޮލިސްގެ
ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސެލް ހޯދުން
ތާރީޚާއި ގަޑި2017 :

11:30

03

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
 .1އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ޙާޒިރުވާންޖެހޭނީ ބ.އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށެވެ.
 .2އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚަކީ  09އޮކްޓޯބަރ  2017ވާ ހޯދަ ދުވަހުގެ  14:00އަށެވެ.
ހ -ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބެހޭ ޕްރޮފައިލެއް.
ށ -އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސިޓީ (އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ ދ.ރ.އ.ކާރޑް ކޮޕީ އާއިއެކު).
ނ -ވިޔަފާރި ކުރާފަރާތަކުން ނަމަ ކޮމްޕެނީ ،އިންވެސްޓްމަންޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ.
ރ -މީގެ ކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ މިފަދަ ކިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔުންތައް.
ބ -ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ
 .3އަންދާސީހިސާބުތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ .ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި
ކޮންކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
 .4މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދޭނެއެވެ.
 .5އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ މީލާދީ  03އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
 .6އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަރާތްތައް ނޯޓްކުރާ ކަރުދާހުގައި މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރި ފަރާތްތައް ކަމަށް ނޯޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ .ކޮންމެފަރާތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ ނުވަތަ ނޯޓް ކުރެވޭނީ
އެއްމެ ނަމެކެވެ.
 .7އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް
ނުގަނެވޭނެއެވެ .އަންދާސީހިސާބުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ އުރަ ކެނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.
 .8އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބާއި
ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޟިރުވާން ވާނެއެވެ.
އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުމުގެ

ކުރިން

އޮޅުންއަރާ

އެއްވެސް

ކަމެއް

ސާފުކުރަން

ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ހާޟިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީހިސާބެކެވެ.

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

އެކަމެއް

 .9ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެވޯރޑް ކުރުމަށްފަހު ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ޚިދުމަތް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެ
ދޫކޮށްލައިފިނަމަ( 1 ،އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކުންހުށަހަޅާ މިފަދަ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .10އަންދާސީހިސާބުތައް ހޯދި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެކަމަށްހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ ހައްޤު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން
އަންދާސީ

ހިސާބުތައް

ކުރެވިއްޖެނަމަ

ބާތިލް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

އަންދާސީހިސާބު

ބާތިލް

ކުރެވިފައިވާކަން

އެންގޭނެއެވެ.
 .11އީމެއިލް އާއި ފެކްސް އިން ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .12އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފަރާތާއި އާއިލީގޮތުން ގުޅުމެއްހުރި ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް
ކުރައްވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް އަންދާސީހިބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތެއް
ކަމަށް މިސަރވިސްއަށް ފާހަގަ ކުރެވި އެފަދަ ލިޔުންމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެއަންދާސީހިސާބު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ .މި
މާއްދާގައި އާއިލީ ގުޅުން މާނަ ކޮށްފައި އެވަނީ އަނބިމީހާ ،ފިރިމީހާ ،މަންމަ ،ބައްޕަ ،ދަރިން ،އެއްބަނޑު  /އެއްބަފާ /
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނަށެވެ.
 .13މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑުތައް މި ކަރުދާހާއިއެކު
އެޓޭޗްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.
 .14މި

ސަރވިސްގެ

ފަރާތުން

ހުޅުވާލާ

ބީލަމެއްގައި

ވާދަކޮށް

ބީލަން

ކާމިޔާބުކޮށް

އެއްބަސްވުން

އެކުލަވާލުމަށްފަހު

އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނުދެވި ޖުރުމަނާ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެއްބަސްވުން ބާޠިލް
ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ބީލަން އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް
ވަޒަން ކުރުމުގައި  05މާރކްސް އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

 .15މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ،ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދުވެ ނުވަތަ
ނެތްނަމަ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުވާނެއެވެ .އަދި އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ގަތުމަށްފަހުވެސް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި
ނެތް ނަމަ އެފަދަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
ހ .އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އައި.ޑީ ކާރޑް ކޮޕީ  /ވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން
ކޮޕީ ނެތުން.
ށ .އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސިޓީ ނެތުން ނުވަތަ ސިޓީގައި ސޮއިކޮށްފައި ނެތުން.
ނ .އަންދާސީހިސާބު ފުރިހަމަވެފައި ނެތުން  /އަންދާސީހިސާބުގައި ސޮއި ކޮށްފައިނެތުން.
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