
  

 
 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

 މާލެ، ދިެވހިާރއްޖެ 
 

 
 
 އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 

 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް އަދި ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް 
 
 

 M(F2)/IUL/2022/335-171 އިއުލާން ނަމްބަރު:

 2022 އޮގަސްޓް 04 އިޢުލާން ތާރީޚް:

 PC-171/2022/W-L199 ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރ:

 ސައުންޑް ކޮމާންޑަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ  :ޕްރޮޖެކްޓް ނަން
 Procurement of 2 Sound Commander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް އަދި ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް 
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 1ސެކްޝަން 
 ފަރާތައް ދެވޭ އިރުޝާދުބީލަން ހުަށހަޅާ 

އިރުޝާދު 
 ނަމްބަރު 

 ތަފްސީލް 

 ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު  1.0
ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންެޖހޭ މަޢުލޫމާތެއް ާވނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާީނ، މަޢުޫލމާތު ސާފުކުރުމަށް  1.1

އަދި ކޮޕީ ކުރައްވާނީ  .އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރުގެ ދެވިފައިވާ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި އެވާ 
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ފަހު ފޮނުވޭ ސުވާލުތައް ބަލަިއ ނުގަނެވޭނެވެ. .ތިރީގައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެއިލް އަށެވެ  ކަ

   fl_C2098@police.gov.mv :އީމެއިލްޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 

 procurement@police.gov.mv  :ކޮޕީ
 މަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ތިރީގައި އެވާ ތާީރޚުގައި އިޢުލާނުގައި ދެވިފައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ. 1.2

  -ތާރީޚް: 
  -: ގަޑި

 އިއުލާނުގައިވާ އެޑްރެހުގައެވެ.އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެޭހނީ ތިރީގައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް  1.3
 ދުވަސް ވާ ބުރާސްފަތި 18 އޮގަސްޓް 2022ތާރީޚް: 
 14:00ގަޑި: 

 ލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ބީ 1.4
 ދުވަސް ވާ ހޯމަ 15 އޮގަސްޓް 2022ތާރީޚް: 

 12:00:  ގަޑި

"  Bid Registration Formބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި މިއިޢުލާނުގެދަށުން ފޯރުކޮްށދީފައިވާ "  1.5
ގައިވާ އެޑްރެސްތަކަށް ފޮނުވުމުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓްރީ  1.1ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު 

ސްޓްރީވިކަމަށް ޔަގީންކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓްރީވި ކަމުގެ ސްލިޕް ނަމްބަރާއިއެކު މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖި
 ލިބުމުންނެވެ.

ެގ ކުރިން ބީލަަމށް  12:00ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދެވިފައިވާ މުްއދަތު ތެރޭގައި، ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ މެންދުރު  .61
އަދި އެނޫން ފޯމް ތަކަށް . ސްލިޕް ފޮނުވޭނެވެރެޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ފޮނުވާ ފޯމްތަކަށް އެދުވަހު ރެޖިސްޓްރީވިކަމުގެ 

 .ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި ސްލިޕް ފޮނުވޭނެވެ

މިގޮތުްނ . ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ލިބުުނކަން ޔަގީންކުރުމަކީ ބިޑަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ 1.7
އަށް ގުޅައިގެން  9790052ކިއުމަންޓް ޔުނިޓްގެ ނަްނބަރު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ލިބުނުތޯ ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮ

 .ނުވަތަ މެސެޖެއް ކޮށްގެން ނުވަަތ ވައިބަރ ކޮށްގެން ޔަގީން ކުރެވިދާނެވެ

mailto:procurement@police.gov.mv
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 ބީލަން ހުށަހެޅުން  2.0
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ އިޢުލާނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަަމްށ  2.1

. އަންދާސީހިސާބުތައް ުހންނަންވާނީ ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ކޮްނކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ އަންދާސީިހސާބެއްކަން އެގެްނ 

 .އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ މިއާއި ހިލާފަށް ހުށަހަޅާ  .އޮންނަންވާނެއެވެ

" އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ  Bid Registration Form" މިބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޮނުވާފައިވާ  2.2
 ސްލިޕް އަންދާސީހިސާބާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ނަމަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ދިވެހި  2.3
ރުފިޔާއިންނެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގައި އަގުތައް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ. އަގު ހުށަހެޅުމަށް 

ވެ. އަދި ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއަކީ އަންދާސީ ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ބައިތަކަށް ައގު ހުށަހަޅަންވާނެއެ
 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. 90ހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިެގން 

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައެއް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް  2.4 ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ  ނުގަނެވޭނެއެވެ. ނޑުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަަމށް ކަ އަންދާސީހިސާުބތައް ބަންދުކޮްށފައިވާ އުރަ ކެ

އަގަްށ ، ގަޑީގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޞިރުގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްފަހު
 ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ.

ނޑައެޅިފަ ނޑައެޅިފައިވާ ތަނާއި ގަޑި ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ބީލަން ހުޅުވަން ކަ އިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވަން ކަ
 ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ. އަިދ މިގޮތުން ހުަށހަޅާ  2.5 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަާރތުން ކަ
އަންދާސީހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ބޭނުްނވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ 

ށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚިލާފު އުފެދޭ ނުވަތަ އޮޅުންއަރާ އެއްވެސް ކަމެއް މީހަކު ހާޞިރުވާން ވާނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހު
ހާޞިރުވާ ކޮންމެ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަްށ 

 .ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ައންދާސީހިސާބެކެވެ

 ފޮނުވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ަބލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.  އީމެއިލް އާއި ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން 2.6

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ނަންޯނުޓ ކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ. ޕްރީބިޑް  2.7
ލުވުމުގައި ދެވޭ ބައްދަލުވުމަށް ހާޞިރު ނުވެވޭ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބީލަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެބައްދަ

މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިރުޝާދެްއ ބީލަން ުހށަހެޅުމުގެ ވަގުތު ހަަމވުމުގެ ކުރިން ހޯދާ ބީަލން ހުަށހެޅުމަށް ވާން ޖެޭހ 
 ތައްޔާރީތައް ވުމަކީ ބީލަންވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ދިވެހި އިން އެެމންޑްމެންޓެއް ދެވޭނަމަ އެއެމެްނޑްމެންޓެއް  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން  2.8
ގެ ވެބްސައިޓުގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. ވެބްސައިޓްގައި އަޕްލޯޑް ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު
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ރިވެއްޖެނަމަ، ނަންޯނޓު ވެއްޖެނަމަ އެމެންޑްމެންޓް އީމެއިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އީމެއިލް ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް މެދުވެ
 ކުރެވުނުއިރު ދެވިފައިވާ ނަންބަަރށް ގުޅައި އެމެންޑްމެންޓް ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓުގައި ނަންނޯޓު ކުރާއިރު ދީފައިވާ މޮބައިލް ނަންބަރަކީ ބީލަން ވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބީލަމުެގ ކަންކަން ބަލައްޓާ  2.9
 ނަންބަރު ކަމުގައި ވާްނވާނެއެވެ.ފަރާތުގެ 

ގެ ފަާރތުން ފޯރުކޮށްދޭ އަގު ހުށަހަޅާ ޯފމުގައެވެ. އަދި އަގު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުމި ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅަންާވނީ  2.10
 ހުށަހަޅާ ފޯމް ފޯރުކޮށްނުދޭ ހާލަްތތަކުގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކޯޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅަންވާނެވެ. 

 )ހ( ކޯޓޭޝަން ނަމްބަރާިއ ތާރީހް    
 )ށ( ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު    
  )ނ( ތަކެތި/މަސައްކަތުގެ އަދަދު، ތަފްސީލު އަދި ރޭޓް    
 )ރ( ޖީއެސްޓީ     
 )ބ( ޖުމުލަ )ޖީއެސްޓީ އާއިއެކު(    
 )ޅ( ޑެލިވަރީ މުއްދަތު     
 ގެ ނަން، އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަމްބަރު ތު)ކ( އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާ    
 )އ( ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް    
 ޔާގެ ސޮއި ) ބީލަންވެރިޔާގެ ސޮއި ނެތްނަަމ ބީލަން ބާިތލްވާނެވެ ()ވ( ބީލަންވެރި    

ރޑް ކުރުމަށްފަހު ސޮއި ނުކޮށްފިނަމަ ނުަވތަ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ޚިދުމަތް ނުކުރެވޭނެކަމަްށ  2.11 ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އެވޯ
) ެއކެއް ( އަހަރަށްވުރެ ކުރުޫނން މުއްދަތަކަށް އެފަރާތަކުްނ ހުށަަހޅާ މިފަދަ އެއްވެސް   1 ،ބުނެ ދޫކޮްށލައިފިނަމަ

 އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތެއް ނުހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

ބޭނުން ނުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އިން ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިދުމަތް  ،އަންދާސީހިސާބުތައް ހޯދި ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް 2.12
އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  އެކަމަށްހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލް ކުރުމުގެ ހައްޤު މ

މިގޮތުން އަންދާސީހިސާބުތަްއ ބާތިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަްނދާސީހިސާބު ބާތިްލ 
 ންގޭނެއެވެ.ކުރެވިފައިވާކަން އެ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަާރތާއި / ކުންފުންޏާއި މެދު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ހިގަމުންދާ  2.13
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަމއްސަލައެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި ސާބިތު ވެފައިވާ ނަމަ  5މައްސަލައެއް ނުވަތަ ވޭތުވެ ދިަޔ 

ރޑް ނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް އެ  އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ވާ

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި  3.0

 ބިޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސްލިޕް)ހ(  3.1
  )ށ( ބީަލން ހުށަހަޅާ ފޯމް 
 ކޯޭޓޝަން / )ނ( އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް 
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 ޕްރޮފައިލް)ރ( ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ 
 03)ބ( ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަިއވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ އެކައުްނޓެއްގެ "ބޭންކް ސްޓޭޓްަމންޓް" )ފާއިތުވި 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓަޑް  02މަހުގެ ބެލެންސް އިނގޭނެހެން( ނުވަތަ ފާއިތުވެދިޔަ 
 އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައިވާ (ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަްނޓްގެ ކޮޕީ ) 

 ) ހަމައެކަނި ކުންފުނިތަކަށް ( ޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ)ޅ( ބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަ
 އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ .)ކ( ޖީ

ރޑް ކޮޕީ   )އ( އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ައންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ އައި.ޑީ ކާ

ކުރުމުގެ ( މީގެ ކުރިން ސަރުކާރަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ މިފަދަ މަސައްކަތެއް ވ)
ރހެޑްގައި ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ޤާބިލްކަން ައންގައިދޭ އެހެިނހެްނ ލިޔުންތައް ) ލިއުން ދޫކުރާފަާރތުގެ ލެޓާ

 ކުރެވިފައި (
( އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭ ކްރައިޓީރިއާގައި ހުށަހެޅުމަށް އެދިފައިވާ އިތުރު މ)

 ލިޔެކިޔުންތައް
 2)ދޫކުރިފަހުން ( މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓްގެ ކޮޕީ ފ)

  ހިެމނޭގޮތަށް ކުންފުނިތައްވެސް އަދި ފަރުދުން އަމިއްލަ – މަސް ހަމަނުވާ(
 ގިންތީގައި  ވިޔާފާިރއެއްގެ ފަްނތީގެ މެދު އަދި ުކދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެންޑް އިކޮނޮިމކް އޮފް  މިނިސްޓްރީ (ދ)

 (ސެޓްފިކޭޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  އީ.އެމް.އެސް) ސެޓްފިކޭޓް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ

 

 ރިޖެކްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. ތައް ހުށަނާޅާނަމަ ބިޑް އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުން  3.2

  ( ބީަލން ހުށަހަޅާ ފޯމް ހ)
 ކޯޭޓޝަން / ( އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް ށ)
 ( ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލްނ)
  ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ( ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަންރ)
 އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ .( ޖީ ބ)
ރޑް ކޮޕީ ޅ)  ( އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ައންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ އައި.ޑީ ކާ
 ގިންތީގައި ވިޔާފާރިއެއްގެ  ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެންޑް އިކޮނޮމިކް  އޮފް ނިސްޓްރީމި( ކ)

 (ސެޓްފިކޭޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން  އީ.އެމް.އެސް) ސެޓްފިކޭޓް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ
 

 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކީގައި ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް  4.0

ނުވަތަ  އިނގޭނެހެން( ބެެލންސްމަހުގެ  03" )ފާއިތުިވ ސްޓޭޓްމަންޓް"ޭބންކް  އަންދާސީ ހިސާބާއިއެކީގައި 4.1
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އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓަޑް ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަްނޓްގެ ކޮޕީ )އެކްސްޓާނަލް  02ފާއިތުވެދިޔަ 
ހުަށަހޅާއިރު ތިރީގައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓަރުގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައިވާ( ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ބޭންކް 

 އް ހަމަވާންވާނެއެވެ.ޝަރުތުތަ
  ްގެ ވެރިފަރާތަކީ ބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ގައިވާބޭންކ

 ފަރާތްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ.
  ޭކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ޮހޓާ/ރެސްޓޯރަންޓް/ކައްކާ ކާންދިނުމުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދ

ޑް ހުށަހަޅާނަމަ ކުންފުީނގެ ނަމުގައިވާ އެކައުންޓުގެ ފަރާތެއް/އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއްގެ ނަމުގައި ބި
 ނެއެވެ.ބަަލއިގަނެވޭސްޓޭޓްަމންޓް ބޭންކް  ބޭންކް

  ެއަމިއްލަ ފަރާތަކުން ބީލަން ހުަށހަޅާނަމަ، ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަރާެތއްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓްގ
 ސްޓޭޓްމަންޓެވެ.ބޭންކް 

ބިޑްހުށަހަޅާ ފަރާުތން ސަރުކާރުގެ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ަމސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އެފަރާެތއްގެ މަސައްކަތުގެ  4.2
 ފެންފަރު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ހޯދުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. 

 ބީލަން ހުޅުވުން  5.0
ބީލަްނތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަވނީ ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތްތަކުެގ ނުވަތަ އެފަރާތުްނ މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ  5.1

 ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފޮނުވާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުަގއި ބީލަން ޝީޓްގައިވާ ތާރީޚްގައެވެ.
 އެޑްރެހުގައެވެ.ބީލަން ހުޅުވުން އޮންާނނީ ބީަލްނ ޝީޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5.2
ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖައްސާަފއިވާ ތާރީޚަކީ އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސަރުކާރުން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  5.3

 ހަމަޖައްސައިފިނަމަ ބީލަން ހުޅުުވން އޮންނާނީ ޖެހިގެން އަްނނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ ބީލަން ޝީޓްގަިއވާ ސުންގަޑީގައެވެ.
 އިސްލާޚްކުރުން  ކުށްތައް  ގައިވާ ބީލަމު  ހުށަހަޅާ  6.0
ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ބީލަންތަކުެގ ހިސާބުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ ތިރީގައި މިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތިން އިސްލާޚް  6.1

 ކުރެވޭނެއެވެ.
އަދަދުކަމުގައި ބަލާނީ  ބީލަމުގައިވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ތަފާތުވާނަމަ، ރަގަޅު 6.2

 ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ފައިސާ އަދަދެވެ.
ބީ.އޯ.ކިއުގައި އެއްވެސް އެރިތެމެޓިކަލް އެރޯރސް އަދި ކޮންޕިއުޭޓޝަނަލް އެރޯރސްއެއް ހުރިތޯ ެޗކުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  6.3

އެވެ. އަިދ އިވެލުއެޝަންގައި މިގޮތަށް ޗެކުކުރާއިރު އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ
ބޭނުންކުރެވޭނީ އަދި އެވޯޑްކުރެވޭނީވެސް ރަނގަޅުކުރެވިފައިވާ އަގަށެވެ. ނަމަވެސް ފުރިހަމަ ނޫން ބީ.އޯ.ކިއު 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަްނތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
 ކޮށް އެކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަނޑައެޅުން ބީލަންތައް ޗެކް  7.0
 އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުިރން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ފުރިަހމަވޭތޯ ބެލޭނެއެވެ.ބީލަންތައް  7.1

 .ްބީލަމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަާރތެއްކަނ 
  ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ުހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެއްކަނ 
 ްނޑައެޅުނ  ބީލަމުގައިވާ އުސޫލްތަކަށްބަލައި ެއކަށީގެންވާ ބިޑެއްތޯ ކަ
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 އިވޭލުއޭޓް ކުރުން ބީލަންތައް  8.0
 ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ބީލަްނތަކެވެ. 7.1ހުށަހަޅާ ބީލަްނތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭނީ  8.1
 ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައެޅުން  9.0

ނޑަައޅާނީ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓަްށ ބީ 9.1 ެގ ފުުލހުންގެ ޚިދުމަތްދިވެިހ ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ފަހު ލަން އެވޯޑްވާފަރާތެއް ކަ
 ބިޑްކޮމެޓީންނެވެ. 

 ބީލަންތަން ކެންސަލްކުރުން  10.0

ގުޅިގެން ބީަލން ހުަށހަޅާއިރު ފުރިމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުްނތަްއ ހުށަހަޅާފައިނުވާނަަމ  އިއިޢުލާނާ 10.1
ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަންތައް  އަށްޚިދުމަތްދިވެހި ފުލުހުންގެ ބީލަންތައް ބަލަިއނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 އަށްދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްބަލައިގަތުމަށްަފހުވެސް ފުރިހަަމނުވާ ބީަލންތައް ާބތިލްކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރުވެސް 
މަ ނުަވަތ ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބީލަްނތައް ބަލައިގަތުމަްށފަހު ހުަށހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންނުވާ ައގުތަކެއްނަ

ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބީލަްނ ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ ބީލަްނަތއް ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
 ލިބިގެންވެއެވެ. އަށްޚިދުމަތް

 ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތް ހޮވައި، އެކަން އެންގުން  11.0
 ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުން އަންގާނެއެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތަށާިއ، ކާމިޔާބުނުވާ 11.1
ރޑްވިކަމުގެ ސިޓީާއއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ޯހދުމަށް އެދި ފޯމު  11.2 ބީލަން އެވޯ

 ފޮނުވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ފޯމް ުފރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސިޓީގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެެއވެ. 
ރޑްވި ފަރާތާއެކު އެކަށައަޅާނެ އެއްބަސްވުމުގެ ނަމޫާނއެއް މި މައުލޫމާތް ކަރުދާހުގެ  11.3 ގައި  3ސެކްޝަން ބީލަން އެވޯ

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 
މިމާއްދާގެދަށުން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަަމ  11.4

ރޑްވިކަމު ރޑުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެވޯ އަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްގެ ސިޓީ ބާތިލުކުރުމަށްފަހު އެހެންފަރާތަކަށް އެވޯ
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން  12.0
ނޑައަޅާ ތާރީހުގެ  12.1 ފަރާތައް ލިޔުމުން ( ުދވަސްކުރިން ބީލަން އެވޯޑުކުރެވޭ ފަހެއް) 5އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަ

   އެންގޭނެއެވެ.
 މުއްދަތެވެ. އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާމި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކަށަ އެޅޭ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  12.2
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިަނމަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގަިއ ސޮއިކުރުމަށްފަހު  12.3

ގައި  17.19މަސައްކަތްފުރިހަމަ ނުކޮށް ަމސައްކަތް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިުދގެ 
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާރޯފމަންސް ގެރެންޓީ  15އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނީ މި ކަރުދާހުގެ  12.4
 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 ރިޓީ އު ބިޑް ސެކި  13.0
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 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެވެ. 13.1

13.2 - 
ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަަތ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  13.3

އުޓަޝަނަކުން ިމ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްޓިޓި
 ގެރެންޓީއެކެވެ.

ގައި  13.3ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ބީަލން ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ ނަމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  13.4
 ފަރާތުގެ ސްޓޭންޕް ޖެހިފައިވާންވާނެވެ.ބަޔާންކުރާ ފަދަ ލިއުމެއްގެ އަސްލެވެ. މި ލިއުމުގައި ދޫކުރި 

ތާރީޚުން ފެށިގެން ުނވަތަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެލިޑިީޓ މުއްދަތު ނިމުމުން  ގެެޒޓް ކުރެވޭ ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތް 13.5
ރިޓީ ބަލާ )ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއު 5ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 

 އް ހިފައިގެން އަންނަންާވނެއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ރަސްމީ ލިޔުމެ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ބިޑް ސެިކއުރިޓީ ގެންގޮސްފައި ނުވާނަަމ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  13.5 13.6

 އަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ބީލަން ހުޅުވުމަށްފަހު ބީލަން ުހަށހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެްއޖެނަމަ ނުވަތަ ބީަލން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް ބީލަން  13.7

ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަށްފަހު ބީލަން ކެންސަލް ކޮށްިފނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ 
 ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.  

ދުވަހުގެ  90ހަޅާ ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ މުްއދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވުމަށް އިއުާލނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ހުށަ 13.8
   މުއްދަތެވެ.

 އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގެރެންޓީ  14.0

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދައުލަތުގެ  14.1
 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

)ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި  /250,000-އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ޖުމްލަ އަގު  14.2
 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމައެވެ.

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  45މަސައްކަތް ހަވާލުވާތާ  އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށްއެދި ހުށަހަޅާނަމަ، 14.3
 އެޑްވާންސް ފައިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެޑްވާންސް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރެވޭ  14.4
މްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުްނ މި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއި

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގެރެންޓީގެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަސްލު  ގެދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް
  ދުވަހެވެ. 30އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް މުއްދަތަކީ 

)ފަނަރަ އިންސައްތަ( އަށްވުރެ  %15އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގުގެ  14.5
ބޮޑުނުވާ އަދަދެކެވެ. އަދި އެްޑވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފަިއސާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ނުވަތަ ޚިދުމަތް 

 ލަ އަގުގެ ނިސްބަތުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.ހޯދަމުންދާއިރު ހުށަހަޅާ ބިލްތަުކްނ، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމް
 ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ  15.0
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ރުފިޔާއަްށވުރެ މަތީގެ އަގެއްނަމަ ީބލަން ާކމިޔާބުކުރި ފަރާތުން  )ފަސް ލައްކަ( 0,000/50-ބީލަމަށް ުހށަހަޅާ އަގަކީ  15.1
ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުެރވިފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ އިންސްިޓޓިއުޝަނަކުން މި 

ތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮ
 ދުވަހެވެ. 60އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރެވޭ މުއްދަތުގެ އިތުރުން ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ މުއްދަތަކީ 

ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ބެހެއްުޓމަށް ބީަލން ކާމިޔާބުކުރި ފަާރތަށް ދެވޭ މުއްަދތުގައި ޕާރފޯމަންސް ގެރެންީޓ  15.2
މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށްަފހު، އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ނުބަހައްޓައިިފނަމަ، 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.
ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  15.3

ގެ ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ
 އަސްލެވެ.

 )ފަހެއް އިންސައްތަ( އެވެ. %05ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކޮންޓްރެްކޓް އަގުގެ  4.15
އްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ޕާރފޯމަންސް ވަނަ މާ 13މި ކަރުދާހުގެ  5.15

 ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅުުމން ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ޑޮކިއުމަންޓް އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެ އެވެ. ގެރެންޓީ
ޕާރފޯމަްނސް ގެރެންޓީއެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  14އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވޭނީ  6.15

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް  5ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ޕާރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި  14މި ކަރުދާހުގެ  15.7

 ދެވޭނެއެވެ.
 ސާމްޕަލް  16.0
 މި ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާމްޕަލް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެވެ. 16.1
 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ބެލުން  17.0
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ީބަލން ކާމިޔާބު ނުވާ  ލަމެއްގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންތައްތައް ބެލުަމށް ަމއްސަލަބީ 17.1

)ފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މި މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ ބީލަން ކާމިޔާބުވި  5ފަރާތްތަކަށް ރަސްމީ 
ރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ. ގެޒެޓް ކު ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވިކަން އަންގާ ލިއުން ފޮނުވާ ކޮށްފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ގެޒެޓް

ދުވަހަކީ ބަންުދ ދުވަަހކަށްވާނަމަ މުއްދަތު ގުަނން ފަާށނީ ޖެހިގެން އަްނަނ ނުވަތަ ކާމިޔާބު ނުވާކަމުގެ ލިއުން ފޮނުވާ 
 ރަސްމީ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ކުރެވޭ  ބީލަން ކާމިޔާބުވި ފަރާތުގެ މަުއލޫމާތު ގެޒެޓް ކުރެވޭ ދުވަހާއި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާކަމުގެ ލިުއން މެއިލް 17.2
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބެލެވޭނީ ފަހުގެ  17.1ދުވަހަކީ ދެ ދުވަހެއްކަމަށްވާނަމަ މި މާއްދާގެ 

 ތާރީޚަށެވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާިއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.3

ގެ  K/CIR/2018/01-13ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންާވނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
-ގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމްގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހު 18ޖަދުވަލު 

 ފޯމުންނެވެ. PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 
ގެ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމްގެ "އޮރިޖިނަލް ސްޓޭމްޕް" ޖެހި ފޯމް  17.3މި މާއްދާގެ  17.4

mailto:procurement@police.gov.mv


 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް އަދި ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް 

9 ސަފްޚާ                      procurement@police.gov.mv     9790052     ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ިޚދުމަތް
 

v2.02 

އްސަލަ ހުށަހެޅުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. ފޯމްތައް ބަލަިއގަންނާނީ ރަސްމީ އަށް ހަވާލުކުރުމުން މަ 1އިސްކަންދަރުކޮށި 
ނޑައަޅާފައިވާ ދިެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ލިޔެކިއުންތައް ބަލައިގަތުމަށް  ގެ ފަރާުތން ކަ

 ވަގުތުގައެވެ.
ގައި  17.3ފަހުން ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި އަދި މި މާއްދާގެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  17.1މި މާއްދާގައި  17.5

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތް ނޫން އެެހިނހެން ގޮތްތަކަށް ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައިނުގަނެޭވނެވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާިއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.6

ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މައްސަަލ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދައުލަތުެގ 
ގައިވާ "ބީލަމަކާ ގުޅިގެްނ  17ގެ ޖަދުވަލު  2018/01K/CIR-13/މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ަނންބަރު 

 މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުުކރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ.
ށް ކުރާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާިއދާ ޚިލާފަ 17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.7

ގެ  K/CIR/2018/01-13ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުށަހަޅަންާވނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
-ގައިވާ "ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް 18ޖަދުވަލު 

 .ފޯމުންނެވެ PR-14ފުރަތަމަ މަރުހަލާ" 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާިއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.8

( ސާދަ) 14ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ުހށަހެޅުމުން، މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
މައްސަލަ ނިންމިޮގތް ިލޔުމަކުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ަފރާތަށް، ދައުަލތުގެ ، ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މައްސަލަ ިނންމައި
ގައިވާ "ބީލަމުގެ މައްސަލައާއި  19ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

 .ފޯމުން ޖަވާބު ތައްޔާރުކޮށް އަންގާނެއެވެ PR-15ގުޅިގެން ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބު" 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި ގަވާިއދާ ޚިލާފަށް ކުރާ  17.09ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ  17.9

ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ހުަށހެޅުމުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރުދޭ ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަަމ އެކަން ބަޔާންކޮށް 
  މިމިިނސްޓްރީގެ އެޖެންސީ ޓެންޑަރ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް 

 މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން  18.0
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ބީލަމެއްގައި  ދިމާވާ މައްސަލައަކާއި  17.11ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު  18.1

ގުޅިގެން އިދާރީކަންކަން އަލުން ބެލުމަށް "މުސްތަޤިއްލު ރިވިޔު ކޮމެޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުގައި، ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތާބެހޭ 
ީބލަމުެގ މައްސަލަ އަލުން  ގައިވާ "ބީލަންވެރިޔާ 21ގެ ޖަދުވަލު  K/CIR/2018/01-13ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 

 –ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިޢު ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" 
 ފޯމުން ހުށަހަޅިދާނެއެވެ. PR-16އެޕީލް މަރުހަލާ" 

 އި އާންމު މައުލޫމާތު ބީލަންވެރިންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތާ  19.0
 ގައިވާގޮތަށް ބީލަންވެިރންގެ އަމަލުތައް ަބހައްޓަންވާނެއެވެ. 10.33ވަނަ ބާބުގެ ނަްމބަރު  10މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ  19.1
ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތައް އަމަލުތައް ނުެބހެއްޓޭ ފަރާތްތައް ބީލަމުން ވަިކކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު   19.1މިމާއްދާގެ  19.2

 މިސަވިސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ގެ، މުަވއްޒަފަކާ ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ދިެވހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްބީލަން ހުަށހަޅާ ފަރާތަކީ،  19.3

ރާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ގުޅުމެއް އޮތް ފަ
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ބާތިްލކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިފަދަ ލިޔުމެއް ހުށަނާޅާ ހުްއޓާ އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އިތުރު ެއންގުމަކާ ނުލައި އެ ބީލަން 
 ށް ިލިބގެންވެއެވެ.ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަ

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ބީަލްނ ހުށަހެޅުމަށް ކުރާ އެންމެހައި ޚަރަދެއް ކުރާނީ އެބީލަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.  19.4
 މިކަމަށް ހިނގާ އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ފަރާތުން ޒިންމާއެއް ނުނަގާނެއެވެ.
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  ޖަދުވަލުތައް 2ސެކްޝަން 
 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް) 1 –ޖަދުވަލު 

 

 

 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  #
 ☐ (1ބީލަން ހުށަހަޅާ ަފރާތުން ހުށަަހޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް ައދި ޗެކްލިސްޓް )ޖަުދވަލު  1

 ޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވޭނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލި ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިވާ 

 ☐ ( 2ޖަދުވަލު  ބީލަން ހުށަހަޅާ ޯފމް ) 2
 ☐ ( 8) ޖަުދވަލު  / ކޯޓޭޝަން އަގު ހުށަަހޅާ ފޯމް 3
 ☐  ހުށަހަޅާ ފަރާުތގެ ޕްރޮަފއިލް  4
 ☐ )ކުންފުނި/ވިޔަާފރި/ިއންެވސްޓްމަންޓް ތަކަށް ހާއްސަ( ވިޔަފާރި ަރޖިސްްޓރީ ސެޓްފިކެޓް 5
 ☐ )ޖީެއސްޓީއަށް ެރޖިސްަޓރ ކޮށްފައިވާ ަފރާްތތައް އެކަނި( ޖީ.އެސްޓީ ަރޖިސްްޓރީ ސެޓްފިކެޓް 6
 ☐ އަިމއްލަ ފަރާތަކުން ބިޑް ހުަށހަޅާަނމަ ިދވެހިަރއްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާުޑގެ ކޮޕީ 7

8 
 ިގންތީަގއި ވިޔާފާިރއެްއގެ ފަންީތގެ މެދު ައދި ކުދި ޑިެވލޮޕްމަންޓްަގއި އެްނޑް އިކޮޮނމިކް އޮފް މިނިސްްޓރީ
 (ސެޓްފިކޭޓް  ަރޖިސްޓްޭރޝަން އީ.އެމް.ެއސް) ސެޓްފިކޭޓް ކޮށްފަިއވާ ރަިޖސްޓްރީ

☐ 

 ☐ ވަނަ ާމއްާދާއއި ެއްއގޮތަށް(13ޑޮކިއުަމންޓް )މައުޫލމާތު ކަރުދާުހގެ  ބިޑް ސެިކއުރިީޓގެ 9

 ☐ އޮތުން  ސިޓީ އުަރއިގެ ބޭުރގައި ހުަށހަޅާ ފަރާުތގެ ނަާމއި ކޮންކަމަކަށް ހުށަެހޅޭ އަްނާދސީހިާސބެއްަކން ެއގެން 10

 ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ މާރކްސް ނުލިބޭނެއެވެ.

 ބީލަން ހުށަހަޅާ މަަސއްކަތާުގޅުންުހރި ަމސައްކަުތގެ ތަްޖރިާބގެ ލިޔުންތައް  11
☐ 

12 

 މާލީ ދަލީލު ބީލަން ހުށަހަޅާ ަފރާތުގެ ާމލީ ދަލީލު ސާބިތުކުުރމަށް ހުށަހަަޅންޖެޭހ ލިޔެކިޔުންތައް 

 ރިޕޯޓް ކޮޕީމަހުގެ ޭބންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮޕީ ނުވަތަ ފާއިުތވި އަަހުރގެ ޮއޑިޓް  3ފާއިތުވެ ދިޔަ  -

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްަގއި އޮޑިަޓރުގެ ސްޓޭންޕް ޖަހައި ޮސއިކޮށްަފއި އޮންަނންާވނެެއވެ. -
☐ 

ޔާރު ބީލަމަށް ހުޅުވާލި ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް މަދު ނުވަތަ ނެތްނަމަ ބީލަން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިޙްތި 

 ންވެއެވެ.ފަރާތަށް ލިބިގެ 

 ☐ ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ލިޔުންތައް ުހރީ މިލިސްުޓގައި ވާ ތަރުީތބުން ތަރުީތބުކުެރވިަފއި  13
 ☐ ޞަފްހާތަކުަގއި ހުރީ ޮސއިކޮށްަފއި  14
 ☐ ބީލަުމގެ ަގނޑުތައް ުހރީ ވަކިުނވާެނހެްނ ބައިންޑްކޮށް / ީހރަްސޖަހާފައި  15
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 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް) 2 –ޖަދުވަލު 

 މަޢުލޫމާތު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ  .1
 1.1  ނަން 

 1.2 އެޑްރެސް 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތު  .2
 2.1 ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން   ސައުންޑް ކޮމާންޑަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ 

335/2202I2(b)/IUL/-171  ު2.2 އިޢުލާން ނަންބަރ 

 ހުށަހަޅާ އަގާއި މުއްދަތު  .3
 3.1 )ޖީ.އެސްޓީ ހިމަނައިގެން(ހުށަހަޅާ އަގު  

 3.2 މުއްދަތު )ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން( 

 ރު ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިގްރާ  .4
ށް މަމަތީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، އެގްރީމަންޓްގެ މާއްދާތައް ރަނގަޅަށް ބެލު

ނޑުމެން ބީލަން ހުށަހަޅަމެވެތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް މި މަފަހު،  ނޑު / އަޅުގަ  .މަސައްކަތް ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅުގަ
4.1 

ނޑުމެންނަށް މި ބީލަން އެވޯޑް ވެއްޖެނަމަ ނޑު/ އަޅުގަ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، އަޅުގަ
 މަސައްކަތް/ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ.މުއްދަތުގައި މުގައިވާ ފެއްޓުމަށާއި، ބީލަ

4.2 

ނޑުމެން  90މިބީލަން ހުށަހަޅާތާ  ނޑު / އަޅުގަ ދުވަސް ހަމަވަންދެން މިބީލަން ޤަބޫލުކޮށް، އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަ
ގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައި ގެންފިނަމަ، ލުުހންގެ ޚިުދމަތްދިވެހި ފުއިކުރުމަށް ވުމުގައި ސޮއެއްބަސްވަމެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސް
 އްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އެއްބަސްވުމާއި އެ

4.3 

 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  .5
 ސޮއި 

 ނަން 

 މަޤާމ 

 ތާރީޚް  
 

 

ދިެވހި ފުލުހުްނގެ ކުުރމުގެ އިްޚތިޔާރު  ކެްނސަލްބިޑް ނޯޓް: މި ފޯުމަގއި ބީލަްނ ހުށަަހޅާ ަފރާތުން ފުަރންޖެޭހ ެއއްެވސް ބަެއއް ުފރިހަމަ ނުވާަނމަ 
 އަށް ިލބިގެްނެވއެވެ.ޚިުދމަތް
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 (ސާމްޕަލް ފޯމް – ބިޑް ސެކިއުރިޓީ) 3 – ޖަދުވަލު
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 (ސާމްޕަލް ފޯމް – ގެރެންޓީ ޕާރފޯމަންސް) 4 –ޖަދުވަލު 
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 (ސާމްޕަލް ފޯމް  – އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ) 5 –ޖަދުވަލު 

 
 
 
 
 

mailto:procurement@police.gov.mv


 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް އަދި ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް 

16 ސަފްޚާ                      procurement@police.gov.mv     9790052     ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ިޚދުމަތް
 

v2.02 

 6 -ދުވަލު ޖަ
 ((ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަފްސީލު )/ ތަކެތީ  މަސައްކަތް)  6ޖަދުވަލު 
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 )ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް(  7ޖަދުވަލު 
ނޑު   ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަ

 

 ) މި ބައިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މަދުވާނަމަ ބިޑް ރިޖެކްޓް ވާނެއެވެ( ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް  -1

  ހުށަހަޅާ ފޯމް  ( ބީަލންހ)
 ކޯޭޓޝަން / ( އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް ށ)
 ( ބީަލން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ްޕރޮފައިލްނ)
 )ހަމައެކަނި ކުންފުިނތަކަށް ( ( ބީލަން ުހށަހަޅާ ފަރާތުގެ ިވޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީރ)
 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ .( ޖީ ބ)
ރޑް ކޮޕީ ޅ)  ( އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ ައންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުެގ އައި.ޑީ ކާ
 ރަޖިސްޓްރީ ގިންތީގައި ވިޔާފާރިއެއްގެ  ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި އެންޑް އިކޮނޮމިކް  އޮފް ނިސްޓްރީމި( ކ)

 (ސެޓްފިކޭޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އީ.އެމް.އެސް) ސެޓްފިކޭޓް ކޮށްފައިވާ
 
 (60ހުށަހަޅާ އަގު ޖީ. އެސް.ޓީ އާއި އެކު )މާރކްސް  -2

 މިބަޔަށް މާރކްސްދެވޭނީ ފޯމިއުލާ ބޭސްކޮށެވެ. ބޭނުންކުރާނެ ފޯމިުއލާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. -

 މެ ކުޑަ އަގުއެންހުށަހަޅާފައިވާ     
   ---------------------------------------X      ްޖުމްލަ މާރކުސ 

 ހުށަހަޅާ އަގު       
 

 (15) ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް  މުއްދަތު / ޑެލިވަރީ  -3

 މިބަޔަށް މާރކްސްދެވޭނީ ފޯމިއުލާ ބޭސްކޮށެވެ.  ބޭނުންކުރާނެ ފޯިމއުލާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 މުއްދަތުމެ ކުޑަ އެންހުށަހަޅާފައިވާ     

   ---------------------------------------X      ްޖުމްލަ މާރކުސ 
 ހުށަހަޅާ މުއްދަތު       

 
 ގައި ބަޔާންކުރާ  4މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  – (10މާލީ ތަނަވަސްކަން ) ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް  -4

 އެވެ. މާރކްސް ދެވޭނެ 10ރޯލްކުރާނެކަން އެގެން އޮވެއްޖެނަމަ  %100ހުށަހަޅާ އަގުގެ  -
 މާރކްސް ދެވޭނެއެވެ.  05ރޯލްކުރާނެކަން އެގެން އޮވެއްޖެނަމަ  %50ހުށަހަޅާ އަގުގެ  -
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މަހުގެ  03" )ފާއިތުވި ސްޓޭޓްމަންޓްބިޑްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ އެކައުންޓެއްގެ "ބޭންކް 
އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓްކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓަޑް ފައިނޭންޝިއަްލ  02އިނގޭނެެހން( ނުވަަތ ފާއިތުވެދިޔަ  ބެލެންސް

 ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ކޮޕީ ) އެކްސްޓާނަލް އޮޑިޓަރުގެ ސޮއި އަދި ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައިވާ (
 

 (10) ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް  ވޮރަންޓީ  .5
 މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ. 5އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީ ދީފައިވާނަމަ  01 -
 ާމރކްސް ލިބޭނެއެވެ.  10އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ވޮރަންޓީދީފައިވާ ވަނަ  01 -
 ވޮރަންޓީ ދީފައިނުވާ ނަމަ މިބަިއން އެއްވެސް މާރކްސް އެއް ނުލިބޭނެއެވެ. -

 
 (05ތަޖުރިބާ ) ދެވޭ ޖުމުލަ މާރކްސް  .6

 ގައިދީފައިާވ ކަމަށް އެކިއެކި މުވައްސަސާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.މިފަދަ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކަން އަން       
އަހަރު ދުވަހުގެ  3މާރކްސް ލިބޭނެއެވެ. )ލިޔުންތަްއ ބަލައިގަންނަނީ ފާިއތުވި  01ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށް  -

 ލިޔުމަށެވެ(
 

 

ާވދަކޮށް ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާފަރާތުްނ ބީލަމުގައި ތަކެތި ގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލާބީަލންތަކުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތު .7
 ،ނުވަތަ މަސައްކަތް ކޮށް ދިނުމަްށ އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެތަކެއްޗެއް ސަޕްލައިކޮށްނުދެވި

ހުށަހަޅުއްވާ ، ންއިވާ ފަރާތްތަކުޖުރިމަނާ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، ބީލަން ުހށަހެޅުމަށްފަހު ީބލަްނ އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ
 މާރކްސް އުނިކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. 05ބީލަންތަކުން 
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 )އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް(  8ޖަދުވަލު 
 

 ޖުމުލަ ޖީއެސްޓީ ރޭޓް ތަފްސީލު އަދަދު #

01 02 
ގައި ހިމަނާފައިވާ  6ޖަދުވަލު 

 ކޮމާންޑަރސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ފެތޭ ސައުންޑް 
   

  މުޅި ޖުމުލަ

 
 
 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެއެވެ. --------------------މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި   
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 (މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް) 9 –ޖަދުވަލު 

a   
 

 
 ޚިދުމަތް  ފުލުހުންގެ ދިވެހި

 ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، 
 

 ފުރަތަމަ މަރުހަލާ – ބީލަން އިޢުލާންކުރި އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އޮފިސަރަށް ބީލަންވެރިޔާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
 

 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތ1ު

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިޔާގެ   ތާރީޚު: 

 ނަން:

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ 

 ނަންބަރު/އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު(
 މޮބައިލް ނަންބަރު:  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 . މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަނ2ް

 ޕްރޮޖެކްޓް/ބީލަމުގެ ނަން: 

ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް  

 ނަންބަރު:
ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން އިޢުލާންކުރި  

 ތާރީޚް:

 . މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލ3ް

 

 
 މައްސަލަ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް 

)މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި އިތުރު 

ލިޔެކިޔުމެއްވާނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުމެއް 

 އެއްކަރުދާސްކުރުން(: 

P
R
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 . މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:4

 އިޤްރާރު:

ާތްތަކުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް އުނި އިތުރުކުރުމެއްނެތި މި ފޯމުގައިވާ މައުލޫމާތާއި، އަދި އެއްއުރަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ބީލަންވެރިޔާ ނުވަތަ އޮފީހަކުން ނުވަތަ އިވެލުއޭޓުކުރި ފަރ

"ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާބެލެހެއްޓުމާއި،  17( ގެ ބާބު 2017ގަވާއިދު )ފެބުރުވަރީ  ހުށަހަޅާފައިވާ ތެދު އަދި ސައްޙަމަޢުލޫމަތުތަކެއް ކަމަށާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ

ފިޔަވަޅު އެޅުން" މާއި ގުޅިގެން ބީލަމުގެ  ގެންގުޅުމާއި، ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި،

ުރާކަމަކާ ގުޅިގެން ބީލަމުގައި ބައިވެރި ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްނޫން ގޮތަކަށް ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކކަންތައް

ން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީލަމުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ވެފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭނަމަ، ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކު

ކީ އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާ ބީލަން ނުވަތަ އެވޯޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބީލަންވެރިޔާއަށް ލިބިފައިވާތީވެ، ބީލަންވެރިޔާގެ ހައްޤު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި މި ހުށަހެޅުމަ

ަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރެވިފައިވާ ބީލަމެއް ހުއްޓުމަކަށްގެނެސް، އެފަދަ ބީލަންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމާއި، ދައުލކު

ޔަތުގައި ބީލަމުގެ ނިޒާމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އުދަގޫކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމަށާއި، ހެޔޮ ނި

 ޔަތްކޮށްޢާތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި އެ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެންމެހާ އުސޫލުތަކަށް ރިގެ ގާނޫނުތުމިނޫންގޮތެއްގައި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ދައުލަ، އެއްބަސްވެ

 އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރާއެކު ސޮއިކުރަމެވެ. ،އަޅުގަނޑާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހައްޤު ކަމާއިބެހޭ މުވައްސަސާތަކަށް ލިބިގެންވާކަން އެގޭހިނދު
 ނަން:  މަޤާމު:  ސޮއި:  ތާރީޚް: 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަެކތިމި ފޯމާއިއެކު 

 

    
 ހުށަހެޅޭ މައްސަަލއިގެ ބީަލމުގެ ިބޑު ފޯމުަގއި ސޮއި ކޮށްަފއިވާ ަފރާތުގެ އައި.ޑީ ކާުޑގެ ކޮޕީ     

   
        

 މި ފޯމުގައި ސޮއި ުކރަންޖެޭހީނ އެ ބީލަުމގައި ަބިއވެިރވި ފަރާތުން ބިުޑ ފޯމުގައި ސޮއި ކުުރމަށް ހުްއދަ ދީަފިއވާ ފަރާތް  ނޯޓް: 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ބީލަންވެރިޔާ ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި "ބީލަމުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލާ މުސްތަޤިއްލު ރިވިއު ކޮމިޓީ"  އަށް 
  މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު – އެޕީލް މަރުހަލާ 

 

 ހުށަހަޅާ ބީލަންވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު .މައްސަލަ އަލުން 1
މަްއސަލަ އަލުން ހުށަަހޅާ ބީލަްނވެރިާޔެގ   ތާރީޚު: 

 ނަން:
)ވިޔަފާރި ަރޖިސްޓްރީ ަނންަބރު/އައި.ޑީ 

 ކާޑު ނަންބަރު(

އީެމއިލް  
 އެޑްެރސް:

 މޮަބއިލް ނަންަބރު: 

 . މައްސަލަ ރައްދުވާ ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން 2

 ޕްރޮޖެކްޓް/ބީަލމުގެ ަނން: 

ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަުމގެ ރިަފރެްނސް  
 ނަންަބރު:

ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން އިޢުލާނުކުރި  
 ދަޢުލަތުގ އޮީފސް:

ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަުމގެ އިޢުލާން  
 ނަންަބރު:

 ޕްރޮޖެކްޓް/ ބީލަން އިޢުލާންކުރި ތާީރޚް: 

 . މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލް 3

 މަްއސަލަިއގެ ާބވަތް:   

 ކުރިން މި ަމއްސަލަ ހުށަެހޅުނު ފަރާތް:  ާތރީޚް:މަްއސަލަ ހުށަހެޅުނު  

 މި މަްއސަލަ ކުރިން ނިްނމާފަިއވާ ގޮްތ: 

 
 
 
 
 

މަްއސަލަިއގެ ތަފްޞީލް )މަްއސަލަާއއި 
ގުުޅންހުރި ިއތުރު ލިޔެކިޔުެމއްާވނަމަ، ެއ 

 ލިޔެކިޔުމެއް ެއއްކަުރދާސްުކރުން(:
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 މައްސަލަ އަލުން ހުށަހެޅި ފަރާތް:
 އިޤްރާރު:

ތަކުްނ ހުށަެހޅި ގޮތަްށ އުިނ އިތުރުުކރުެމއްނެތި ފޯުމގަިއވާ މައުލޫާމތާއި، ައދި ެއްއުއރަކޮށްފަިއވާ މަޢުޫލމާތުތަކަކީ ބީލަްނެވިރޔާ ނުވަތަ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ިއވެލުއޭުޓކުރި ފަރާތްމި 
"ދައުލަުތގެ މުދަާލއި ފައިާސބެލެހެއްުޓމާއި،  17( ގެ ބާބު 2017ވާިއދު )ފެބުުރވަރީ ދައުލަުތގެ މާލިްއޔަތުގެ ގަ ، ހުށަހަޅާަފއިވާ ެތދު އަދި ަސްއޙަ މަުޢލޫމަތުތަކެއް ކަމަާށއި

ފިޔަަވޅު ެއޅުން" މާިއ ގުޅިެގން ބީލަުމގެ ، ގެްނގުުޅމާިއ، ހިސާބުަތއް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުުމގައި، ަދއުލަުތގެ މާލިއްޔަުތގެ ަގވާިއދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަުކގެ ަމއްސަަލތައް ބެލުާމއި
ކަމަކާ ުގޅިެގން ީބލަމުަގއި ަބިއވެިރ އް ކުިރއަށް ގެންިދއުަމށް ަދުއލަތުގެ މާިލއްޔަތުެގ ަގވާިއުދގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތްޫނން ޮގތަކަށް ުނވަތަ ަގވާިއދާ ޚިލާފަށް ކުރާކަންތައްތަ 

ދައުލަުތގެ މާލިއްަޔތުެގ ގަވާިއުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ބީަލމުގެ މަްއސަލަ ބެލުމަށް  ުނވަތަ ެގއްލުެމއް ލިބިްއޖެަނމަ، އެފަާރތަކުން، ވެފަިއވާ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް ެގއްލުެމްއ ލިބޭނަމަ
ރޮިކއުަމންޓް އޮފިަސރަްށ ހުށަހަަޅއި ބީލަުމެގ ހުށަހެުޅމުގެ ުފރުސަތު ބީލަްނވެރިާޔއަްށ ލިބިފަިއވާތީެވ، ބީލަްނވެރިާޔގެ ަހއްުޤ ހޯދުުމގެ ޮގތުން ބީލަން އިޢުލާނުކުިރ އޮފީހެްއގެ ޕް

ާވ ކަންތަްއތަކުންކުރެ ކަމަކާމެުދ ހިތްހަަމ ިހނަގއިދިަޔ ގޮާތމެުދ ހިތްަހމަުނޖެހިެގން ހުށަަހޅާ ަމްއސަލަެއއް އެ އޮީފހަކުން ބަަލއި ނިްނމިގޮާތެމދު، ިތރީަގއި ބަޔާން ކުެރވިަފއި ކަމެއް
ެހޅި ފަރާތަށް ލިބިެގްނވާތީެވ، އެފަދަ ަމްއސަލަެއއް އަލުން ބެލުމަށް ހުށަަހޅާ މައްސަލަ ހުށަ، ނުޖެިހއްޖެަނމަ، އެ ަމއްސަަލއެއް އަުލން ބަލައިިދނުމަށް ހުށަެހޅުުމގެ ަޙއްޤު 

ގެ ދަުށން އުަފްއދާފަިއވާ "ބީަލމުެގ ަމްއސަލަ އަލުން ބަލާ 17.13މަްއސަލަތައް ުހށަޅާނީ މިިނސްޓްރީ އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެަޜރީަގއި، ަދުއލަތުގެ މާިލއަޔަތުެގ ަގވާިއުދގެ 
ސަަލެއއް ނިްނމި ުދވަހުން އު ކޮމިޓީ" އަށްކަމަްށ ވީހިނދު ބީލަުމގެ މަްއސަލަ އަލުްނބަާލ މުސްަތޤިއްލު ރިިވއު ކޮމިޓީން ބެލޭނީ، ޕްރޮކިއުަމންޓް އޮިފސަރު އެަމއްމުސްަތޤިއްލު ރިވި 

ތެރޭަގއި މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރއަްށ )ދިހައެއް( ދުވަުހގެ  10ފެށިގެން ނުވަތަ ެއމަްއސަލަެއއް ނިންަމންޖެހޭ ދުަވހުންފެިށގެން ސަރުާކރު ބަންދުނޫން 
ތަކުންކުރެ ަމްއސަލަެއއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ ހުށަހަޅާ ތިީރަގއި ިމވާ މަްއސަލަތައްަކަމށް ވީހިނދު، ައޅުަގނޑަށް އަލުންބެުލަމށް ހުށަހެޅޭނީ ައދި މިހުަށހަޅަނީ ިތީރަގއިވާ ަމްއސަލަ

 ވެ ސޮއިުކރަެމވެ.އެފަަދމަްއސަލަެއއް ކަމަށް ެއއްަބސް 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ެތރޭަގއި ޕްރޮިކުއމަންޓް އޮފިަސރު  14)ހ( ހުށަހެޅިފަިއވާ މަްއސަލައާ ގުޭޅގޮުތން މަްއސަލަ އެއޮފީހަކަށް ހުަށހަޅާ ތާީރޚުން ފެށިެގން ސަރުާކރު ބަްނދު ނޫން 
 ވަކިގޮެތއް ނިްނމާފައި ުނވާ ަމއްސަލަަތްއ. 

 ަމއްސަަލ ނިންމި ގޮާތމެދު ބީަލން ހުށަހެޅި ފަާރުތން ހިތްހަމަުނޖެހިެގން ހުށަހަޅާ މަްއސަަލތައް.)ށ( ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮިފސަރު 

 )ނ( އެ ބީލަމަކާ ުގޅޭ ކޮންޓްރެކްޓަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުމން ހުށަހަޅާ ަމްއސަލަަތއް.

 ހުށަހަޅާ މަްއސަލަތައް.  )ރ( އެމައްސަލަެއްއގެ ިއދާރީކަންަކން ހިނިގގޮތް އަލުން ިރިވއު ކުރުމަށް ބޭނުްނވެެގން   
ުގޅިެގން ކުރަްނޖެހޭ މަަސއްކަތްތައް ހުއްޓުމަަކްށ  އަދި މި ހުށަެހޅުމަީކ އިޢުލާން ުކރެވިަފއިވާ ބީލަން ުނވަތަ ެއވޯޑް ުކރެވިަފއިާވ ބީލަެމއް ުހއްޓުމަކަްށގެނެްސ، އެަފދަ ބީލަންތަކާއި

އްކަތްކުރާ މުަވއްޒަުފންނަށް ުއދަގޫުކރުުމގެ ޮގތުން ހުށަަހާޅ ހުށަހެޅުެމއް ނޫންަކމަށާިއ، ހެޔޮ ނިަޔތުގައި ބީލަުމގެ ނިާޒމުގެ ދަޢުލަތުގެ ްޕރޮކިުއމަންްޓެގ ނިޒާުމގައި މަސަ ، ގެަނއުމަާށއި
ގާނޫންތަާކއި، ަގވާިއުދތަކާއި އެ ގަާވއިދުތަުކެގ މިނޫްނގޮތެްއަގއި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާިއމެދު ަދއުލަުދގެ ، ކަންތައްަތއް ރަނަގޅު ކުރުުމގެ ގޮތުްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުެމއްކަމަށް ެއއްަބސްވެ 

ގެްނވާކަން ެއގޭހިނުދ އަޅުަގނުޑގެ ފުރިަހމަ ދަށުން ހެދިަފއިވާ އެންމެހާ އުސޫލުތަަކށް ރިއާޔަތްކޮށް ައޅުަގނާޑއިެމދު ފިޔަވަޅު ެއޅުުމގެ ހަްއޤު ކަާމއިބެހޭ ުމވަްއސަސާތަކަށް ލިބި 
 އިޙްތިާޔރާއެކު ސޮއިުކރަެމވެ.

 
 ނަން:  މަާޤމު:  ސޮއި:  ތާރީޚް: 

 މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 

    

 ހުށަހެޅޭ މައްސަަލއިގެ ބީަލމުގެ ިބޑު ފޯމުަގއި ސޮއި ކޮށްަފއިވާ ަފރާތުގެ އައި.ޑީ ކާުޑގެ ކޮޕީ     
   

 މި ފޯމުގައި ސޮއި ުކރަންޖެޭހނީ އެ ބީަލމުަގއި ަބއިެވިރވި ފަރާތުން ބިޑު ޯފމުަގއި ޮސއި ކުރުމަށް ުހއްދަ ދީަފިއވާ ފަރާތް  ނޯޓް:        
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 )އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ( 3ސެކްޝަން 
 އެއްބަސްވުން  ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ތަކެިތ އާިއ، ިދެވހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް،  ..... ތަަކށް ބޭނުންވާ ..........ަގއި ޭބނުންކުރާ ިދވެހި ފުލުހުްނގެ ޚިުދމަތްމި އެްއބަްސުވމަކީ، 

ތާީރްޚ މިެއއްަބްސުވމުަގއި ބަޔާންުކރާ ިޚދުަމތް ހޯދާ ިލބިަގތުމަށް ދެަފރާތުގެ މެުދަގއި ެއއްަބސްެވވޭ ކަންތަްއތައް ބަޔާންކޮށް  ،އާ ދެެމދު ވިއްކާ ަފރާތް
 ވަނަ ދުަވހު ވެފަިއާވ އެއްަބްސވުމެެކވެ. ސެލެކްޓް ކުރުމަށް

 . އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން 1
 ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް 

ގަެއވެ. ިމ  ތަކެތި ިވއްކާ ފަރާތުގެ ެއޑްެރސްއެވެ. މިތަން ހިންަގމުން ެގންދަނީ  ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްމި އެްއބަްސވުުމގެ ދަށުން ތަކެތި ިވއްާކ ފަރާތަކީ 
 އަށް އިާޝރާތް ކޮށްފަިއަވނީ " ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް" މިެހންެނވެ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްއި، ީމގެ ފަހުން، އެްއބަްސވުުމގަ 

 ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތް 

ކޮށްފަިއވަނީ " އަށް ިއޝާރާތް ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ިޚދުމަތް އެވެ. މި އެްއބަްސުވމުަގއި، ީމގެ ފަހުން،  ިދވެހި ފުލުހުންގެ ިޚދުމަތްތަކެތި ގަންނަ ފަރާތަީކ، 
 ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތް" މިހެންެނވެ.

 

ވިަފއި އެަވނީ " އެްއބަްސވުުމގެ ދަުށން ތަކެތި ގަންަނ ފަރާތާއި، ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާްތތަްއ، އެކުގައި ުމޚާަތބު ކުރެވިަފއިަވނީ، ުނވަތަ އިާޝރާތްކުރެ 
 އެްއބަްސވުުމގެ ަބިއވެރިން" މިހެންެނވެ.

 ގެ ފަރާތުން އަންނަިނވި ކަންކަމަށް، ައންނަިނވި ގޮުތގެަމތިން ެއއްަބސްަވެމވެ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްާއއި، ްނގެ ިޚދުމަތް ދިވެހި ފުލުހު

 ތަފްސީލު  ތަކެތީގެ  ކަނޑައަޅާ  ދިނުމަށް  ފޯރުކޮށް . 2
 1މި ެއއްަބްސވުުމގެ ޖަުދވަލު  ،ަކނޑަައޅާަފއިވާ ތަެކއްޗަކީ މިެއއްަބސްުވުމގެ ދަށުން ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަްނނަ ފަރާތަށް ފޯރުޮކށް ދިނުމަށް 

 މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްޭދނީ ތަކެތި ިވއްކާ ތަކެތީގެ ތަްފސީލުގަިއ ހިމެނޭ ެއންމެަހއި  ( ކޯޓޭޝަނ2020ްއޮކްޓޯބަރ  25) xxxxxަނންަބރު ގައި ިހމެނިަފއިވާ 
 1މި އެްއަބސްުވމުގެ ަދށުން ފޯރުކޮްށދިނުމަށް ަކނަޑއެިޅފައިވާ މި އެްއބަްސުވމުގެ ަޖުދވަލު ންނެވެ. ފަރާތުގެ އަިމއްލަ މުަވއްޒަުފންނާއި ތަެކތި ބޭނުން ކޮށްގެ 

މި އެއްބަްސުވމުަގއި މީގެ ފަުހްނ  ތަކެތީގެ ތަފްސީލު ގައި ހިމެނޭ އެްނމެހައި  ( ކޯޓޭޝަނ2020ްއޮކްޓޯބަރ  25) xxxxxނަންަބރު ގައި ހިެމނިފަިއވާ 
 "ތަކެތި'' މިހެްނނެވެ.އިޝާާރތް ކޮށްފަިއވާނީ 

 ތަކެތީގެ އަގު . 3
ިވއްކާ ަފރާތުން ތަކެތި ާއއި އެުކ  %6ޖީ.ެއސް.ޓީގެ ށްިދނުމަށް ދުަގއި ތަކެތި ގަްނނަ ފަރާަތށް ަތކެތި ފޯރުކޮތަކެތި ވިއްކާ ަފރާުތެގ ޚަރަ  ،ތަކެތީގެ އަގަކީ 

 އެވެ. ލަފްޒުްނ( ތަކެތީގެ ައގު ހިާސބު އަކުރުން )ތަކެީތގެ ައގު ދިެވހިހުށަހަުޅއްވާަފިއވާ 

 މުއްދަތު  ނިންމަންޖެހޭ  ފޯރުކޮށް  ތަކެތި . 4
އެއްބަސްވުން ަފށާ ތާރީޚް )އަހަރު،މަސް އަދި ގަްނނަ ފަރާތާއި ތަކެތި އެއްކޮށް ޙަވާލުކޮށް ިންނމަންޖެހޭ މުްއދަތަކީ ހ. މިެއއްަބސްުވމުަގިއވާ ތަކެތި 

ދުވަސް ގުނާނީ ުމއްދަުތގެ ތެޭރަގިއ ދުވަުހގެ ތެރޭަގއެވެ.  )މުއްދަތު ދިވެހި ލަފްޒުން(މުއްދަތު  ވަނަ ދުވަުހން ފެށިގެން ދުވަސް މިތަރުތީބުން(

 ހިމެނޭ ަރސްމީ ަބންދު ުދަވސްތައް ިހަމނަިއގެންެނވެ.
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އަދި ދުވަސް  އެއްބަސްވުން ަފށާ ތާީރޚް )އަހަރު،މަސް ށ. މި އެްއބަްސވުުމގެ ުމްއދަތަކީ، މި އެްއބަްސވުަމށް އިުތރު މުްއދަެތއް ނުދޭާހ ހިނދަކު،
 އަށެވެ. އެއްަބސްވުން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް )އަހަރު،މަސް އަދި ދުވަސް މިތަރުތީބުން(އިން ފެިށގެން  މިތަރުތީބުްނ(

އަިމއްލަ ބާރު  ުގދުރަތީ ގޮުތން ދިާމވާ ކަމެްއގެ ސަަބބުން، ނުަވތަ ،ށ. މިމާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ުމއްދަަތްއވުރެ އިުތރު މުްއދަތެއް ދެޭވނީ
ން ދީފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ނުފޯރާ ކަމެއް ދިާމެވގެން މުްއދަތު އިުތރުކޮށް ދިނުމަްށއެދި ތަކެތި ވިއްކާ ފަާރތުން ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއި ކަާމގުޅުން ހުިރ ފަރާތްތަކު

 އެވެ.ގެ ބިްޑކޮމެޓީން މުްއދަތު އިުތރުކޮށްިދނުމަށް ިނންމައިިފނަމަ ިދވެހި ފުލުހުްނގެ ިޚދުމަތް ބަލައި 
 

ހުށަަހޅާިއރު ިވއްާސަރވެ މޫުސން ތަންނުދިުނުމގެ ަސބަބުން މުްއދަތު  ،ނ. މިާމއްާދގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަފދަިއން މުްއދަތު އިތުރުކޮްށދިުނަމށް

ްނވާ ތަކެތި ލިބެން އިތުރުުކރުމަށް ހުށަހަާޅނަމަ ިދވެހިާރއްޭޖގެ މޫސުާމިއބެހޭ ގަުއމީ އިާދރާގެ ރިޯޕޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެެއވެ. ރާއްޭޖގެ ާމކެޓްގައި ބޭނު
ފަރާތުން އެތަކެތި އެަވގުތު މާކެްޓގައި ލިބެްނ  03އެާބވަުތގެ ތަކެތި އެތެރެކޮްށ މާކެޓްކުރާ މަދުެވގެން  ނެތިގެން ުމއްަދތު ހޯދުމަށް ެއދޭަނމަ ރާްއޖޭަގއި

ނޑު ޖަހާަފއިވާ ސިޓީ ހުށަަހޅަންެޖހޭނެެއވެ. ައދި ސަރުކާުރގެ ިއދާާރއަ ކުން ަނގަންޖެޭހ ނެތްކަން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެަފރާުތގެ ސޮއި ައދި ރަްސމީ ތަްއގަ
ހުށަަހޅަްނ ން ަލސްެވގެން މުްއދަތު އިތުރުުކރުުރމަށް ެއދޭަނމަ ހުްއދަ ޯހދުަމށް ހުށަހެޅި ޑޮިކއުަމންޓްތަކުގެ ކޮޕީ މުްއދަތައް އެދޭ ސިޓީާއއެކު ހުއްަދެއއް ލިބު

 ޖެހޭެނއެވެ.
 

)ފަހެއް( ދުވަްސ ކުރިން ޑޮކިއުމަންޓްތަާކއެކު ތަކެތި  05 ރ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ުމއްދަތު ިއތުރުކުުރމަށް އެޭދނަމަ ެއއްަބްސވުުމގެ ުމއްދަތު ހަަމުވމުގެ

 ގަންނަ ފަރާަތއް ލިޔުމުން ހުަށހަޅަން ާވނެެއވެ.
 

މަ ނުވަތަ މި މާްއދާެގ ޅ. މިމާްއދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ސިޓީއާއެކު ުމއްދަތު އިުތރުކުުރމަށް ބޭނުްނވާ ސަަބބާ ގުޅުންުހރި ޑޮކިއުަމްނޓް ހުށަނާޅާނަ

 .އި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ުމއްދަުތގެ ަފހުން މުްއދަތު އިުތރުކުުރމަށް ެއދި ހުށަަހޅާ ހުށަހެުޅންތަކަށް މުްއދަތު ިއތުރުކޮށް ނުެދވޭނެެއވެ)ރ( ގަ

 އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތް . 5
ސަޕްލައި ކުުރމަށްފަހު )ޑެލިަވީރގަިއ ތަކެތި ގަންނަ ަފރާތަށް ހުށަަހޅާ ބިލަށް ަފިއސާ ަދއްކަންޖެހޭ މުްއދަތަކީ، ތަކެތި  ،ހ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަާރތުން

)ތިރީސް( ދުވަުހެގ  30ބިލު ހުށަހަޅާ ާތީރޚުން ފެށިެގން ބިލްަގއި ެއްއވެސް ަމްއސަލަެއއް ނެތްނަމަ ރަްސމީ ބަްނދުަތއް ނުހިމަަނއި  ،ސޮއިުކރުމަށް ފަހު(

 ތެރޭަގެއވެ.
 

އެްއެވްސ މައްސަަލެއއް ވާަނމަ އެަކން ތަކެތި ިވއްކާ ފަރާތަށް ބިލް ހުށަހަޅާ ަވގުތުން  ތަކެތި ވިއްކާ ފަާރތުން ތަކެތި ަގްނނަ ފަރާތަށް ހުށަަހޅާ ބިުލގައިށ. 

 ިދވެހި އަްނގާނީ ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުްނ އަންގަްނވާެނއެވެ. ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން މިއެްނގުން )ސާޅީސްއަށެއް( ގަިޑިއރު ގެތެޭރގައި  48ފެށިގެން 
 އިންެނވެ. ކަންކަްނ ބަލަހައްޓާ ޑިޕާރޓްަމންޓްފަިއާސގެ ގެ ިޚދުމަތް  ފުލުހުންގެ

  ގޮތް  އަދާކުރާނެ  ފައިސާ . 6
ިހުދމަތްދޭ ބޭންެކްއެގ  ތަކެތި ވިއްކާ ަފރާތުްނ، ތަކެއްޗަށް ަކނޑަައޅާަފއިވާ ައގަށްވާ ަފއިސާ ަދއްކާނީ ތަކެތި ިވއްކާ ފަރާތުން ަކނަޑއަޅާ ދިވެިހާރއްޭޖގައި

 ރުފިާޔއިްނނެވެ.ބޭންކު އެަކއުންޓަކަށް، ިދވެހި 

 ގޮތް  އަމަލުކުރާނެ  މެދު  ގެރެންޓީއާއި  ޕާރފޯމަންސް . 7
 )އަަދދު ިދވެހި ލަފްޒުން (ރ އަަދދު ހިާސބު އަކުރުން ހ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަްނނަ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްަފިއވާ ޕާރފޯމަްނސް ގެެރންޓީގެ ައގަކީ 

 ރުފިޔާ އެވެ.

mailto:procurement@police.gov.mv


 ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަންޝީޓް އަދި ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް 
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ވަނަ މާްއދާަގިއ  11ށ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން މި ެއއްަބސްުވމާއި ޚިލާފުެވގެން ެއއްަބްސުވން އުވާެލވިްއޖެަނމަ ނުވަތަ މި އެްއބަްސވުުމގެ 

 ގެެރންޓީަގއިވާ ފަިއސާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާަފދަ ހާލަތެއް މެުދވެިރެވގެން މި އެްއބަްސވުން ުއވާލެިވއްެޖނަމަ މި މާއްާދގެ )ހ(ގައި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ޕާރފޯމަްނސް
 އަށް ެނގޭެނެއވެ.ިޚދުމަތް  ފުލުހުްނގެ ދިވެހި

 ކުރާނެގޮތް  ޢަމަލު  ނުދެވިއްޖެނަމަ  ފޯރުކޮށް  ތަކެތި  މުއްދަތަށް  އެއްބަސްވެފައިވާ . 8
ދާނަމަ އެލަްސވާ ލަްސވުމަށް ތަކެިތ ތަކެތި ވިއްކާ ފަާރތުން ތަކެތި ަގންަނ ފަރާތައް ިމެއއްަބސްުވމުަގިއވާ ުމއްަދތައް ތަކެތި ފޯރުކޮށްުނެދވި ލަސްަވމުން 

ނަޑއަާޅނީ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަަކށް  ތިރީަގއިވާ ގޮުތެގ ގަންނަ ފަރާތަްށ، ގެއްުލމުގެ ައގު ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ދޭްނޖެހޭެނއެވެ. ެއގެއްުލމުގެ ައގު ކަ

 މަތިންެނވެ.

CPx0.005xLD) ުލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެެމޖަސް ) ލަސްުވމުގެ އަގ = 

CP =  :ްބިލުގެ ޖުމުލަ އަގުކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ 
LD  = :ްއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް އެއްބަސްވެފައިވާ މުލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ 

 ކުރުވުން  މަސައްކަތެއް  ނުހިމެނޭ  އެއްބަސްވުމުގައި . 9
ަބދަލެއް ެގނައުމަށް ެއއްަބސްުވުމގެ ަބއިެވރިްނ  ،މިެއއްަބސްުވުމގައި ތަކެތި ގަްނނަ ފަާރތާއި ތަކެތި ވިއްކާ ަފރާތުން އެްއބަްސވެފަިއވާ ގޮތުގެ އިުތރުން

 ެދފަރާތް އެްއަބސްވާ ގޮތެއް ލިޔުުމން ނިްނމާ ސޮއިުކރުމަށް ފަުހގަެއވެ.ބޭނުްނވެްއޖެަނމަ އެަބދަލެއް ގެެނވޭނީ 

 ޚިލާފުވުން  އެއްބަސްވުމާ . 10
ފަށް ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތައް ޯފރުކޮށްަފއިާވނަމަ އެތަކެތި ބަލައި ުނގަތުުމގެ ހ. މިއެްއބަްސުވމުގެ ަދށުން، ތަކެތި ިވއްކާ ފަރާތުން ެއއްަބްސވެފަިއވާ ގޮާތޚިލާ 

ލިބޭ ކޮންމެ ގެއްުލމެްއގެ އިހްތިޔާރު ތަކެތި ގަންނަ ފަރާަތއް ލިިބގެްނވެެއވެ. އެްއބަްސވުާމއި ހިލާފަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ތަކެތި ފޯރުކޮށްީދފައިާވނަމަ 

 ރާތުން އުފުލަންާވނެެއވެ.ފުރިހަމަ ޒިްނމާ ތަކެތި ިވއްކާ ފަ
ޚަަރދަކަށް ތަކެތި  ށ. މިއެްއބަްސވުުމަގއި ބުނެަފއިާވގޮާތިއ ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަެތއް، ަރނަގޅުކުރުަމށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުްނ ކުރާ އެއްެވސް

 ގަންނަ ފަރާުތން ަބދަލުދޭކަެށއް ނުޖެހޭެނއެވެ.

 ކުރުން  ބާޠިލް  އެއްބަސްވުން  .11
ތަކެތި ިވްއކާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތަށް ، ވަނަ މާއްާދަގއި ަބޔާން ކުރެވިފަިއވާ ުމއްދަުތގެ ތެޭރަގއި މިެއއްަބސްުވުމގަިއވާ ތަކެތި 4ުމގެ މިެއއްަބސްވު 

ހުށަެހޅިފަިއވާ ބިލްގެ ުޖމްލަ  ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ގެއްުލމުގެ ަބދަލުގެ ގޮުތަގއި އުނިކުެރޭވ އަދަދު 8ފޯރުކޮށް ނުދެިވްއޖެނަަމ، ނުވަތަ މިެއްއބަްސވުުމގެ 

އަްށވުރެ އިުތރުެވއްެޖނަމަ، ނޯިޓސް ދިުނމަކާ ނުލައި ިމއެްއބަްސވުން ބާތިލްކުުރމުގެ އިޚްތިާޔާރއި ާބރު ތަކެތި ގަްނނަ ފަރާތަްށ  15އަުގގެ %
 ތުން ޒިންާމވާކަށް ނުެޖހޭނެެއވެ. ލިބިގެްނެވއެވެ. ިމގޮތުން ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތަށް ލިބޭ ެއއްެވސް ެގއްލުމަކަށް ަތކެތި ގަންނަ ފަރާ
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 ކުރާނެގޮތް  އަމަލު  ކުރުމަށްފަހު  ބާޠިލް  އެއްބަސްވުން  .21
ޕާރޯފމަްނސް  ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާުތން ެއއްަބސްުވާމ ޚިލާފުެވގެން މި ެއްއބަްސވުން ބާިޠލް ކުރެވިްއޖެަނމަ މިެއްއބަްސވުުމގެ ދަށުން ހުށަަހޅާފަިއވާ

 ތުން ަތކެތި ވިއްކާ ފަރާތަށް ދޭކަށް ނުޖެހޭެނެއެވ.ސެކިުއރިޓީ، ތަކެތި ގަންނަ ަފރާ

 ތަކެތީގެ ފެންވަރު . 13
ަގްނނަ ފަރާތުން ދީަފއިވާ މަޢުލޫމާތާއި  ތަކެތި، ހ. ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ތަކެތި ަގންނަ ފަރާތާއި ތަކެތި ޙަވާލުކޮށް ިނޭމއިރު ތަކެތި ހުންަނންާވނީ

 ވެ.ތަކެީތގެ ގޮުތގައެ  ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ެފންވަުރގެއެްއގޮތަެށވެ. އަދި އެތަކެތި ހުންަނންވާީނ 

 ވަތަ އެތަކެތީަގއި ހުށަހަޅާަފއިވާ ކޯޓޭޝަާނއި ޚިލާަފށް ތަކެތި ިވއްކާ ފަރާތުން ޯފރުކޮށްީދފައިވާ ތަެކއްޗަކީ ަދށްފެންަވެރއްގެ ތަެކތިކަމަށް ާވނަމަ ނު . ށ
މިަފދަ ހާލަތްަތކުގައި ތަކެިތ ިވއްކާ ފަރާަތށް ލިޭބ ިއޚްތިޔާރު ތަކެިތ ަގންނަ ފަާރތަށް ލިބިެގން ެވެއވެ.  ުނަގތުމުގެ އުނިކަެމއް ވާނަަމ ތަކެތި ބަަލއި

ތަކެތި  ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ފޯރުކޮްށދީފަިއވާ ތަކެްއޗަކީ މިއެްއބަްސވުުމގެ ދަށުންގެއްުލމުގެ ޒިްނމާ ތަކެތި ގަންނަ ފަރާުތން ނަގާކަށް ނުޖެހޭެނއެވެ. ައދި 
ކެތިޯފރުކޮށްިދނީކަުމގަިއ ގަންނަ ަފރާތުން ގަތުމަްށ ެއއްަބސްވެަފއިވާ ތަެކއްޗަްށވުރެ ދަށްފެްނވަެރްއގެ ތަކެތިކަމުަގއިާވނަމަ މިެއްއބަްސވުާމއި އެްއގޮތަށް ތަ

 ނުބެލެޭވނެެއވެ.
ންނަ ފަރާތުން ތަކެތި ިވއްކާ ފަާރތާއި ތަކެތި ޙަވާލުުކރަން ނިންަމއިފި ނ. މި މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކުެރިވފައިވާ ފަދަ ހާލަެތއް މެުދެވރިެވގެން ތަެކތި ގަ

ާތއި އެްއގޮތަށް ައިދ ހިނެދއްަގއި އެފަދަ ތަކެީތގެ ބަދަުލގަިއ ތަކެތި ގަްނނަ ފަރާުތން ަޤބޫލުކުރާ ފެންވަުރގެ )ތަކެތި ގަންަނ ފަރާތުްނ ީދފައިވާ މަޢުލޫމާ

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަންނަ   ،ޕޯސަްލގަިއވާ ތަކެތި( ނުވަތަ އެއާިއ އެއްފެންަވރެްއގެ އެހެން ތަކެތިތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފަިއވާ ޕްރޮ
 ފަރާތަށް އިުތރު ައގަކާއި ނުލައި ޯފރުކޮްށ ދޭންވާެނެއވެ.

ފަރާތާއި ަޙވާލުކުރަން ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން  ތަކެތި ވިއްކާ ،ރ. މި މާއްާދގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެުދވެިރެވގެން  އެތަކެތި
ތަެކއްޗަށް  ސަަބބުންމުގެ ނިންަމއިފިނަމަ އެފަދަ ތަކެއްާޗއި ތަކެިތ ވިއްކާ ަފރާތުން ޙަވާުލވާްނވާެނއެވެ. އަދި ތަކެތި ިވއްކާ ފަރާތުން ތަެކއްާޗިއ ޙަވާލުުނވު 

 ކެތި ވިއްކާ ފަާރތުންނެވެ.ލިބޭ އެންެމހައި ގެއްލުމަަކށް ޒިންމާ ާވންޖެހޭނީ ަހމައެކަނި ތަ

 . އެއްބަސްވުމުގައި ނެތް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތް 14
ަބސްެވވޭ ގޮތެއް ލިުޔމުްނ މި ެއއްަބސްުވުމގައި ެނތް ކަމެއް ިދމާެވއްޖެަނމަ އެަކމެއް ނިންާމނީ ދެަފރާތުން ވާހަކަަދއްކާ ެއްއބަްސވާ ޮގތަކަށެވެ. މިޮގތުން ެއއް

ފަރާތުން ސޮއިުކރުމަްށ ފަހު މިއެްއބަްސވުާމއި އެޓޭޗް ކުަރންވާެނއެވެ. އަދި ިމގޮތަށް ެއްއބަްސ ނުވެިވއްެޖނަމަ އެ މަްއސަލަެއްއ ތައްޔާރުކޮށް ދެ

 ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެުޅމުގެ ިއޚްތިާޔރު ެއއްަބސްުވމުގެ ބަިއެވިރންނަށް ލިބިެގންެވެއވެ.

 . އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތުން 15
މައްޗަށް  އެއްބަްސވުްނ، މިއެްއަބސްުވުމގެ ބަިއވެިރންކުރެ ކޮންމެ ބަިއވެިރެއްއގެ މަންފާާއއި މަްޞޙަތަށްޓަކައި، ެއިއން ކޮންމެ ބައިެވރިެއްއގެ ހ. މި

 ހިނގަިހނގާ ެދިމއޮންނާެނެއވެ.

ތަ އެަފދަ ކަެމއްެގ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް އިފްލާސްުކރެުވން ނުވަތަ ަބގުރޫްޓވުން ނުަވތަ ޝަރީަޢތާއި ޤާނޫާނއި ޚިލާްފވުުމގެ ކުށެްއގައި އަަދބެއްިލބި ނުވަ .ށ
ކަެމއްިދމާވި ަކމުަގިއވިޔަްސ ެވސް ައދި މިަފދަ ެއއް. ސަަބބުން ލިބޭ އެްއވެސް ެގއްލުމެްއެގ ޒިންމާ ތަކެތި ަގންނަ ފަރާުތން ަނގާކަށް ނުޖެޭހނެެއވެ

ނަޑއެޅިަފއިާވ ގޮތަްށ ފޯރުކޮްށދޭން  މިެއއްަބސްުވުމގެ އަދި މިފަދަ ަކމެްއގެ ަސބަބުްނ، ިމއެްއަބސްުވމުަގިއވާތަކެތި  .ވާނެެއވެދަުށން ފޯރުކޮްށދޭްނޖެޭހ ތަކެތި ކަ
 ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާުތން އުފުލަްނވާނެެއވެ.ފޯރުކޮށް ނުެދވުުމގެ ަސބަބުން ތަކެތި ަގންނަ ފަރާތަށް ލިބޭ ެގއްލުުމގެ ޒިްނމާ، 
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ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް ނިޔާެވއްޖެަނމަ، ނުވަތަ ޭއނާގެ ސަލާމަތް    ބުއްިދއަށް އުނިކަެމއް އަުތވެްއޖެ  ، ނ. މި އެއްބަްސވުުމގެ މުްއދަުތގެ ތެރޭަގއި

ޭއާނެގ ުމާދ ެބެލެހްއުޓަމްށ ަޢްއަޔުނ ުކެރވޭ ފާާރްތަތުކެގ ަމްއަޗްށެވްސ ، ޙާލަތެްއގަިއ، ޭއނާ ތަްމސީލު ކުރުމަށް ޢައްޔަނު ކުެރވޭ ފަރާްތތަކުގެ މައްޗަާށއި 

 .ިމ ެއްއަބްސުވްނ ިހނާގެނެއވެ 

 . ސަބްކޮންޓްރެކްޓަށް ދިނުން 16
ތަކެތި ގަންނަ ަފރާުތގެ  މިެއއްަބސްުވުމގަިއވާ ތަކެތި ުނވަތަ ބަެއއް ތަކެތި ަސބްކޮންޓްރެކްްޓގެ ގޮުތަގއި އިުތރު ފަރާތަާކއި ަޙވާލުކޮްށގެން ޯފރުކޮށްެދވޭނީހ. 

 ހުއްދަ ލިޔުމަުކން ލިބުމަށްފަުހަގއެވެ.

ތި ގަންނަ ފަާރތުްނ މިއެްއބަްސވުުމަގއިވާ ތަކެތި ުނވަތަ ބަެއއް ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުަމށް ސަބްޮކންޓްރެކްޓަރަށް ީދގެން ލިބޭ ެއއްެވސް ެގއްލުމަކަށް ތަކެށ. 
 ޒިންމާ އުފުލަން ުނޖެހޭެނެއވެ.

 ގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުވުން . އެއްބަސްވުމު 17
ނުަވަތ މި ެއއްަބްސވުުމގެ އެްއވެްސ ާމއްާދއަކީ، ދިވެިހާރއްޭޖގެ ޤާނޫނަާކއި ޚިާލފު، ނުަވތަ ިދވެިހރާްއޖޭެގ ާޤނޫނެްއގެ ަދށުން ަޞްއޙަ ނޫން 

ނޑައަަޅއިފިނަަމ، މި އެއްަބްސވުުމގެ އެހެން  އެްއވެސް ާމއްާދެއއްގެ ަޞއްޙަ ކަމަކަށް، އެކަމަުކން އެްއވެްސ ތަންފީޒުކުެރވެން ނެތް މާއްާދެއއް ކަމަށް ކަ

ާރއްޭޖގެ ޤާނޫުނގެ އަަސރެއް ނުކުާރނެެއވެ. އަދި މި ެއްއބަްސވުުމަގއި ދެންހުރި ެއހެން މާްއދާަތކަކީ، ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކަށް ތަާބވާ، އެއާ ޚިލާފުުނވާ، 

 ަގއި ބެލެޭވނެެއވެ.ދަށުން ަޞއްޙަ ައދި ތަންފީޒު ުކރެވޭނެ މަްއދާތަކެއް ކަމު 

 . އިޞްލާޙު ގެނައުން 18
 ެނެއވެ.މި އެްއބަްސުވމަށް ެއއްެވސް އިޞްާލޙެްއ ގެންނަަނމަ، އެ އިޞްލާހެއް ގެެނވޭނީ، ލިޔުމުންނެވެ. ައދި ޭއގައި ދެަބިއވެރިްނ ސޮއިކުަރންވާ

 . އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން މުޢާމަލާތު ކުރުން 19
ނަ ފަރާތާއި ެދމެދު ފަޭސހަކަާމއި އެކު މުޢާމަލާތު ކުެރވޭނެ ނިާޒމެއް ާޤިއމް ކުރެވިަފއި އޮްނނަންާވނެެއވެ. ިމގޮތުްނ ވިއްކާ ފަރާތާއި ތަކެތި ަގން ތަކެތި . ހ

 ގޮތުަގއި  ަފރާތެްއގެ ވާނެ ޖަާވބުާދރީ ުގޅޭޮގތުން ެއއްަބސްުވމާއި  ނުވަތަ ުކރުަމށް ަކމެއް ެއްއވެސް ފަރާުތން ަގންނަ ތަކެތި ުގޭޅގޮތުން މިެއއްަބސްުވާމއި
ނޑަައޅާފަިއވާ  ަފރާތުން ވިއްކާ ތަކެތި އަދި ތަެކތި ިވއްާކ ފަރާތުން ތަކެތި ަގންނަ ފަރާަތށް  .ެއވަީނެއވެ ގައި 02 ަޖުދވަލު މި ެއްއބަްސވުުމގެ ފަރާތް ކަ

 ގައި ެއވަނީެއވެ. 03ގުަޅން ޖެހިްއޖެ ހިނދެްއަގއި ގުަޅމުން ގެްނދާނެ ފަރާުތގެ މަޢުލޫމާތު މި އެްއަބސްުވމުގެ ޖަުދވަލު 
 .ންެމހާ އެްއާބރުލުން ޭދން ވާނެެއވެތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން އެްއބަްސވުްނ ތަންފީޒުކުރުުމަގއި ތަކެތި ގަންނަ ފަާރތަށް ދޭންޖެހޭ އެ. ށ

 . އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން 20
ށް ރަްށުދވުމުްނ، މި މި އެްއބަްސވުުމަގއި ސޮއި މިކުަރނީ ެއއްަވގުެތއްަގއި، ދެ ައސްލަށްވާ ގޮަތށެވެ. އެއިން ކޮންމެ އަޞްލަކީ ސޮއިކޮށް ިނމި އަނެއް ފަރާތަ

އެވެ. އެެހންނަަމެވސް ދެައޞްލު އެއްަތނެްއގައި ަޖާމވެ އޮންނަަނމަ، އެ ދެއަޞްލަީކ، އެއް ެއއްަބްސވުެމއްެގ އެްއބަްސވުުމގެ ފުރިަހމަ އަޞްެލއް ކަމަށްވާނެ 
 އެްއއަޞްލު ކަުމގައި ބެލެވޭެނެއވެ 

mailto:procurement@police.gov.mv
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 . ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިން ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން 21
ާރީނ މި ެއްއބަްސވުުމގެ ދަށުން ތަކެިތ ިވްއކާ ފަރާތުން ތަކެތި ގަްނނަ ފަރާަތއް މިެއއްަބސްުވުމގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ތަެކތި ފޯރުކޮށްިދން ކަުމގެ ލިޔުން ދޫކު

 ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ ެއންމެހާ ތަކެތި ފޯރުޮކށްދިނުުމންެނވެ.

 . ޖަދުވަލުތައް 22
 ަހަމވާނީ އެަޖދުވަލުތަކާ އެުކަގއެވެ.މި އެްއބަްސުވމުަގއި ަޙވާލާދީަފިއވާ ޖަުދވަލުތަކަކީ، މި ެއއްަބްސވުުމގެ މުހިްނމު ބައެެކވެ. މިެއްއބަްސވުން ފުރި

 . ޤާނޫނު 23
އްޮގތްާވ މި އެްއބަްސުވމުގެ ަމއްޗަށް ހިނގާީނ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޤާނޫެނވެ. މިެއއްަބސްވުން މާނަކޮށް، ތަންފީޒު ކުާރީނ ދިވެިހރާްއޖޭގެ ޤާނޫނާ އެ 

 ވެިހރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަކަށެވެ.ގޮތުެގމަތިްނނެވެ. ައދި ެއއްަބްސވުުމގެ ދަށުން އުެފދޭ ަމއްސަލަތަުކގެ ދަުޢވާ ަބލައިގަުތމުގެ ޙަްއޤު ލިިބގެްނވަނީ ދި 

 . ލިބިދާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް، ދަޢުވާއެއް އަދި ދޭންޖެހިދާނެ ބަދަލެއްގެ ޒިންމާ 24
ށް ހަނިުކރެވިަފއެްއ ހ. ތިރީގަިއވާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެިއން ެއއްެވސް ހާލަތަކަށް އެއްަބސްުވުމގެ ބަިއވެރިން ޒިްނމާ މި އެްއބަްސވުުމން އެްއވެސް މިްނވަރަކަ

 ެވއެވެ.ނު

 ުނވަތަ އެ ަފރާެތއްގެ މުަވއްޒަެފއް، ެއޖެންޓެއް ުނވަތަ ސަބްކޮންްޓރެއްޓަެރްއގެ އިުހމާލުން މީެހއްގެ ހަިށަގނޑަށް ލިބޭ ައނިޔާ ނުވަތަ ، ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް 
 މީހެްއގެ ަމރުގެ ިޒންމާ؛

 ތަްމޞީލުކުރާ ތިންވަނަ ފަާރތެްއގެ މަކަާރއިހީލަުތގެ ަޢމަލު؛އެފަރާެތއްެގ، ނުަވތަ އެ ފަރާެތއްގެ މުަވއްޒަފެއް ުނވަތަ އެފަރާތް 
ނުވަތަ ަގާވއިދަކުްނ  އެހެން ެއއްެވސް ޢަމަލެއް ކުުރުމގެ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮލުމުން އެަކމުގެ ިޒންާމ އުފުލުން ހަނިކުރުމަށް ުނވަތަ މަނާުކުރމަށް ޤާނޫުނން

 ހުއްަދނުކުރާކަެމއް.

ަތެކިތ ަގްނަނ ަފާރުތްނ ުކާރ ައަމެލްއެގ ަސަބުބްނ ަތެކިތ ިވްއާކ ަފާރަތްށ ިލޭބ ެގްއުލަމަކްށ، ، ަގއި ފިޔަވާށ. މި މާއްާދގެ )ހ( ގައިވާ ހާލަތު 

)ފަނަރަ އިންަސއްތަ( އަށް  15ަވނަ މާްއދާަގއި ބަާޔންކޮށްފަިއވާ ައުގގެ % 3ަދުޢާވައަކްށ ުނަވަތ ދޭްނެޖިހާދެނ ަބަދެލްއ ަވީނ ިމ ެއްއަބްސުވުމެގ 
 ކޮށްފައެވެ. މަހުޫދދު )ލިމިޓް(
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ެއއްަބްސވުމަްށ  މަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަކންކަމަށް ހެކިވެ، އެކަންކަން ަޤބޫލުކުރާ ޙާލު، މި ެއްއބަްސވުުމގެ ފެުށމުަގިއވާ ާތރީޚުްނ ފެށިެގން، މި
 ެއއްަބްސވުުމގައި ސޮއިުކެރއެވެ.އަމަލުކުުރމަށް ަގސްތުކޮށް، އެތާީރޚުަގިއ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާާތއި ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން މި 

 ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތް 

 ިޚދުމަތް  ފުލުހުްނގެ ދިވެހި
 ޑެޕިއުޓީ ކަމިަޝނަރ އޮފް ޕޮިލސް ޢަލީ ރަޝީދު ނަން: 
 މާލީޒިްނމާާދުރވެރިޔާ މަާޤމު: 
 ާތރީޚް ސެލެކްޓް ކުރުމަށް ތާރީޚު: 
 ސޮއި:

 ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތް 
 ނަން. ައމިއްލަ ފަުރދެްއނަމަ މި ަބއި ބްލޭންކްކޮށް ކުންފުންޏެއްަނމަ ކުންފުީނގެ  

 ސޮއި ުކރާ ފަރާުތގެ ނަން ނަން: 
 ަމޤާމް މަާޤމު: 
 ާތރީޚް ސެލެކްޓް ކުރުމަށް ތާރީޚު: 
 ސޮއި:

  ހެކިން 
 ޕޮލިސް ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އިބްރާހިމް ޝަރީފް ނަން: 

 ޗަންޕާޕޫލްާމގެ، ސ.މަަރދޫޭފދޫ އެޑްެރސް: 

 A254067ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު: 

 ސޮއި:

 

 ނަންޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ރޭންކް އަދި ނަން: 
 ާދއިމީ އެޑްެރސް އެޑްެރސް: 

ރޑް ނަންަބރު ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑު ނަންަބރު:   ައއިޑީ ކާ
 ސޮއި:
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 1ޖަދުވަލު 
 ތަކެތީގެ ތަފްސީލު 

 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ( 2) 

 2ޖަދުވަލު 
 އެއްބަްސވުމާއި ގުިޅގެން މުޢާމަލާތު ކުރުން

 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ( 19)
 އެއްބަސް ވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތް )ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުގެ( 1

 ފުރިހަމަ ނަން  ނަން  1.1

ރްޑ ނަންބަރު ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ  1.2 ރޑު ނަމްބަރު ކާ  އައިޑީ ކާ

 މަގާމް މަާޤމް  1.3

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް  1.4

 އޮފީސް އެޑްރެސް  އޮފީސް ެއޑްެރސް  1.5

 ފޯން ނަމްބަރު  ފޯން ނަންަބރު  1.6

 މޮބައިލް ނަމްބަރު  މޯަބއިލް ނަންަބރު  1.7

 އީމެއިލް އެޑްރެސް  އީެމއިލް އެްޑރެސް  1.8
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 3ޖަދުވަލު 
 އެއްބަްސވުމާއި ގުިޅގެން މުޢާމަލާތު ކުރުން

 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ( 19)
 މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތް )ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުގެ( 1

 ނަން  ނަން  1.1

 ރޭންކް  ރޭންކް  1.2

 ޑިޕާރޓްމަންޓް ައދި ޔުނިޓް  ޑިޕާރޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  1.3

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެްޑެރސް  އޮފީސް ެއޑްެރސް  1.4

 އޮފީސް ފޯން ނަްމަބރު  އޮފީސް ނަްނބަރ 1.5

 މޮަބއިލް ނަމްަބރު  މޯަބއިލް ނަންަބރ 1.6

 ޕޮލިސް އައުޓް ލުކް މެއިލް  އީެމއިލް އެްޑރެސް  1.7

 އެއްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާނެ ފަރާތް )ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުގެ( 2

 ނަން  ނަން  2.1

 ރޭންކް  ރޭންކް  2.2

 ފައިނޭްނސް އެންޑް އެސްޓް މެޭނޖްަމންޓް / ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް  ޑިޕާރޓްމަންޓް / ޔުނިޓް  2.3

 އިސްކަްނދަރު ބިލްޑިްނގ، ައމީީނމަގު  އޮފީސް ެއޑްެރސް  2.4

 9790052 އޮފީސް ނަްނބަރ 2.5

 މޮަބއިލް ނަމްަބރު  މޯަބއިލް ނަންަބރ 2.6

 އީެމއިލް އެްޑރެސް  2.7
 ެމއިލް ޕޮލިސް އައުޓްލުކް

procurement@police.gov.mv 
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