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 މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 

 ތަޢާރަފް  .1

މަށް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދު  ސަރވަރ އޮފީސް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  މިއީ، އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމަްބޑްސްޕަރސަންގެ  

 ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެވެ. 

 

 ރިކުއަރމަންޓް  .2

 ތަފްޞީލް  ކެޓެގަރީ 

   "ހަރޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ސަރވަރ " 1އެނެކްސް  01

 ގައި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި  1 ސް*މިނިމަމް ރިކުއަރމެންޓް އެނެކް 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް   އަގު  .3

  އައިޓަމް އަށް މީގެއިތުރުން  އިނގޭނެ ގޮތައް އެއް ކޯޓޭޝަންގައެވެ.  އަދަދު، ރޭޓް އަދި އަގު    ގެއަގު ހުށަހަޅަންވާނީ އައިޓަމް

 ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން އަދި ޖީއެސްޓީ ނުހިމަނާ ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ އަގު ހިމަނަންވާނެއެވެ.  

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް   މުއްދަތު  .4

މުއްދަތު  ހިމަނަންވާނެއެވެ.ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ  ކޯޓޭޝަނުގައި  ހުށަހަޅާ  ބަންދުދުވަސް  ،  ޖަހާނީ ސަރުކާރު  ތައް މުއްދަތު 

   ނެވެ.( ދުވަހުން ) ހިމަނައިގެން
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 ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓަރެސްޓް  .5

ގެ )ހ( ގައި    1.02މުވައްޒަފަކާ ގުޅުމެއް )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ    އޮފީހުގެ  އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މި

 ، ަބޔާންކުރާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް" ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް( އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ

 ޅަންވާނެއެވެ.އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އެނގޭނޭ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަ

 

 ޕްރީބިޑް މީޓިންގ  .6

 އެއް ނޯންނާނެއެވެ. ިބޑް މީޓިންގ -މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ޕްރީ

 

 ސައިޓް ވިޒިޓް     -7

 އެއް ނޯންނާނެއެވެ.މި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ސައިޓް ވިޒިޓް މީޓިންގ 

 

 އަންދާސީހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ފައިސާ  -8

 ގުޅިގެން ހިންގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ޭބނުންކުރާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ. އަންދާސީހިސާާބމި 

 

 ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުގެ ޢަދަދު  -9

. އެއް އޮޕްޝަނަށް ވުރެ ގިނަ އޮޕްޝަން އަންދާސީހިސާެބވެމި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް  

 ަބލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަންދާސީހިސާުބހުށަހަޅާފައިވާނަމަ  އްއޮޕްޝަން އެ 2ހުށައެއް ނޭޅޭނޭއެވެ. 

 

 އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ   -10

ގުމި   ހުރިހާ  އަންދާސީހިސާާބ  ހުށަހަޅާ  މަދުވެގެން  ހިސާބެއް  އަންދާސީޅިގެން  ވެލިޑިޓީ    60ގައި  ދުވަހުގެ  )ފަސްދޮޅަސް( 

 މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  

 ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީތައް  -11

މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ޭބރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމް ޑިއުޓީއާއި ޓެކްސްތައް އަދި އެނޫން ޗާރޖަސްއެއް  

 ހޭނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ. ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެ 
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 އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް  -12

 ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުން )ސިޓީ/އީމެއިލް( އިންނެވެ.  އަންދާސީހިސާާބމި  •

ކޮންމެހެން ގެންނަން ޖެހޭ ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ބީލަން ހުޅުވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ބީލަމަށް   •

ކީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ަބއެކެވެ. އަދި އެ  އެމެންޑްމަންޓެއް )އުނި/އިތުރު( ގެނެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރާ އެމެންޑްމަންޓަ

  . މި އޮފީހުގެ ވެްބސައިޓުގައި އަދި ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެނިއިތުރު އު

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް  -13

 . ހަޅާނީ އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މި އޮފީހުގައި ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމުގައެވެއަންދާސީހިސާުބ ހުށަ •

 އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާުބތައް ަބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.  •

 އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެނޫން ލިޔުންތަކާއެކު  އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅަންވާނީ މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަންއާ •

 . ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ

  މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ގޮތަށް ކޯޓޭޝަންއާ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެނޫން ލިޔުންތަކާއެކު އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހަޅަންވާނީ   •

އަންދާސީހިސާބުތައް    ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހަމަޔަށް ހުށަނާޅާނަމަ   ގައެވެ.ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއް

 ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  

 މި ިބޑާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ަބހުންނެވެ.   •

 

 ހުޅުވުން  އަންދާސީހިސާބު  -14

ަބއްދަލުވުމުގައެވެ. މިަބއްދަލުވުމަށް  ންދާސީހިސާުބ ހުޅުވުން އޮންނާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މި އޮފީހުގައި ާބއްވާ  އަ •

ޖޫން    21   ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ. މި ަބއްދަލުވުން އޮންނާނީ

ދުވަހުގެ    2021 ލީތިއާ /  ކެސް )އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރޗަން އޮފީސް، ހ.ގައި މި އޮފީ   10:00ވަނަ 

 ގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ. ޅި( ހަކުރާގޯ

އަންދާސީހިސާުބ ހުޅުވާ ަބއްދަލުވުމުގައި އަންދާސީހިސާުބ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގު، މުއްދަތު  •

ރުކޮށް އަދި އަންދާސީހިސާާބއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ޝީޓެއް ތައްޔާ

 ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށް ކޮންމެ ފަރާތަކަށް އެޝީޓްގެ ކޮޕީ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް  -15

ޕާޓްނަރޝިޕް،    ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން )ކުންފުނިމި ިބޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ   ▪

އަދި ސޯލްޕްރެޕަރޭޓަރ ފަދަ( ވިޔަފާރީކުރާ ދިވެހި ވިޔަފާރިއަކަށެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަކީ  ، ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް 

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައިވެސް ވާންޖެހޭނެއެވެ. މީގެ 

އެފަ ގިންތިތަކުން އިތުރުން  ވިޔަފާރީގެ  މެދުފަންތީގެ  އަދި  ކުދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ރާތަކީ 

 ގިންތިއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. •

ިބޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ީބލަމާގުޅޭ ސަސްޕެންޝަނެއް ހިނގަމުންދާ  ފަރާތެއްކަމުގައި މި   •

 ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

މިކަރުދާހުގެ  އަންދާސީހިސާާބއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ • ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ    25ކަމަށް  މާއްދާގައި  ވަނަ 

 ފަރާތްތައް 

 

 އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަޑު   ތައް އަންދާސީހިސާބު  -16

ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ    ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާުބތައް މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައިވާ ރިކުއަރމެންޓްއިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން   •

 ެބލުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީހިސާުބތައް ބާޠިލްކުރެވޭނެއެވެ. 

 އޭޓްކުރާނީ ކޮންމެ ކެޓެގަރީއެއް ވަކިންނެވެ. މި އަންދާސީހިސާުބ އިވެލު •

 ންދާސީ ހިސާުބތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަނޑު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަ •

 ޕޮއިންޓް    65   އަގު •

 ޕޮއިންޓް    25  މުއްދަތު •

 ޕޮއިންޓް   5ތަޖުރިާބ       •

 ޕޮއިންޓް   5މާލީ ޤާބިލުކަން   •
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ޕޮއިންޓްދީ އެނިސްަބތަށް ަބލައި ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް  65އަގަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް  •

 ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.  

ފަރާތަކަށް   • ހުށަހަޅާ  ކުރުމުއްދަތު  އެންމެ  ޕޮއިންޓްދޭނީ  ދެންހުށަހަޅާ   ،ޕޮއިންޓްދީ  25މުއްދަތަށް  ަބލައި  އެނިޞްބަތަށް 

 ތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ. މުއްދަތު

މީގެ ކުރިން މިފަދަ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށްށާއި  އަންދާސީ ހިސާާބއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ،  ތަޖުރިާބއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ   •

ސަރުކާރު ހިއްސާވަ ކުންފުނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ  ލިޔުންތަކަށް ެބލުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތުން ހުށައަޅާ ކޮންމެލިޔުމަކަށް  

ލިޭބނީ    1ލިޭބނީ   ގިނަވެގެން  އެންމެ  އެލިޔުންތަކުގައި  5ޕޮއިންޓެވެ.  އަދި  ތައްގަޑާއި ސޮއި    ޕޮއިންޓެވެ.  އެފަރާތުގެ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

މީގެ ކުރިން މިފަދަ ތަކެތި   ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ އަދި،  މާލީ ޤާިބލުކަމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ އަންދާސީ ހިސާާބއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ •

ގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށްށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވަ ކުންފުނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާ  ލިޔުންތަކު

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށްފައިވާ ސަޕްލައިކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ީބލަމުގެ    2

އެއްވަރުގެ ޤާިބލުކަން ހުރިނަމަ    %50 ވެލިއުގެ މަދުވެގެން ޤާބިލުކަން  އާއި އެއްވަރުގެ  %40ޕޮއިންޓް،    05އާއި 

އަށްވުރެ ދަށްނަމަ    %30ޕޮއިންޓް އަދި    01 އާއި އެއްވަރުގެ ޤާިބލުކަން ހުރިނަމަ  %30ޕޮއިންޓް،    02ހުރިނަމަ  

  .އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ

 

 އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑްކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން  -17

މަޢުލޫމާތު   މި  ތެރެއިން  ހިސާުބތަކުގެ  އަންދާސީ  މިންގަނޑުން  ހުށަހަޅާ  އިވެލުއޭޓްކުރާ  ހިސާުބ  އަންދާސީ  ކަރުދާހުގައިވާ 

ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން، ީބލަމުގައި ަބއިވެރިވިހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް   އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިޭބ

ކީ ކޮަބއިކަން އެންގޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުމާއި ، އެ ީބލަން ކާމިޔާުބކުރީ ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާުބ ނުވާ ފަރާތްތަކަ

)ފަހެއް(   5ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާުބނުވި ފަރާތްތަކަށް ީބލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް  

ރާތަކުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ީބލަން  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ީބލަން ކާމިޔާުބ ނުވާފަ

ފަރާތަކަށް   ލިޭބ  ޕޮއިންޓް  ގިނަ  އެންމެ  އިވެލުއޭޝަންއިން  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު،  ކާމިޔާުބނުވި ސަަބުބ އަނގައިދެވޭނެއެވެ. 

ނީ ބީލަންކާމިޔާުބ އަންދާސީހިސާުބ އެވޯޑްކުރިކަން "ވޯކް އެވޯޑިންގ ނޯޓް" އަކުން އަންގާނެއެވެ. އަދި އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ

ނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ަބލައި މައްސަލަ ނިންމިގޮތް އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ.  



 admin@otj.gov.mv| އީމެއިލް:   7337486 960+، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ | ފޯނު:  ހަކުރާ ގޯޅި، ހ.ކިލީތިއާ | އިންތިޤާލީ އިންސަފުގެ އޮމްބަސްޑްޕަރސަންގެ އޮފީސް
Ombudsperson’s Office for Transitional Justice | H. Keleethia, Hakura Goalhi, Male’, Republic of Maldives | Tel: +960 7337486 | Email: admin@otj.gov.mv 

ލިޔުމެއް  އެނގޭނެ  ފަރާތެއްކަން  އަންނަ  ފަރާތުން  ކުންފުންޏެއްގެ  އެ  ފަރާތަކީ  އަންނަ  ސޮއިކުރަން  އެއްަބސްވުމުގައި 

 އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ދެފަރާތުން ހާޒިރުވެ އެއްވަގުތެއްގައި ތަފާތެއް ނެތް ދެ ކޮޕީގައެވެ. ހުށަހަޅަންވާއެވެ. 

 

 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް  -18

އަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމަ، އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހުން    )ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާ   250,000ިބޑުގެ އަގު   •

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަސްތެރޭގައި ސަޕްލަޔަރ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއަށް އެދުމުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމްލަ   45ފެށިގެން  

ޕޭމަންޓްގެ ޢަދަދަށްވާ މިންވަރުގެ ދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދޫ  15އަގުގެ % ކުރެވޭނީ އެޑްވާންސް 

 ޭބންކް ގެރެންޓީ އެއް "ޭބންކް ގެރެންޓީ ފޯ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް" އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓަށް އެދޭ އިރު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  

 

 ބިޑް ސެކިއުރިޓީ  -19

 ނެއެވެ. ޖެހޭން ިބޑް ސެކިއުރިޓީއެއް ހުށަހަޅަރުފިޔާގެ  -/10,000މިީބލަމާއި ގުޅިގެން  •

 

 ޕަރފޮމެންސް ސެކިއުރިޓީ    -20

އަށްވުރެން މަތީ އަގެއްނަމަ ީބލަން ކާމިޔާުބކުރި ފަރާތުން   ފަސް ލައްކަ( ރުފިޔާ)   -/500,000ބީލަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ   •

ދޫކޮށްފައިވާ   ޕްރޮޖެކްޓަށް  މި  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ފައިނޭންޝިއަލް  ނުވަތަ  ބޭންކަކުން  ޤަޫބލުކުރާ  ސަރުކާރު 

 ގެރެންޓީއެއް ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

)ހަތެއް( ދުވަސް   7މަށް ބީލަންކާމިޔާުބކުރި ފަރާތަށް ދެވޭ މުއްދަތު ކަމުގައިވާ ރަސްމީ  ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ެބހެއްޓު •

ާބތިލުކޮށް   ނިންމުން  ނިންމައިފާވާ  ޙަވާލުކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ނުަބހައްޓައިފިނަމަ  ގެރެންޓީ  ޕާފޯމަންސް  ތެރޭގައި 

 އެފަރާތުގެ ިބޑް ސެކިއުރިޓީ ދަޢުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ. 

 %6ޕާފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިންވަރު: ހުށަހަޅާ އަގުގެ  •

 

 ރިޓެންޝަން  -21

 ، އަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމަ)ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ(     -/500,000ިބޑުގެ އަގު  ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުން ފިޔަވައި ކުރުވާ މަސައްކަތުގެ  

މަސްދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި   06ފެށިގެން    މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން  ،5ހުށަހަޅާ ިބޑުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %
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މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   ،5ރ އަށްވުރެ ޮބޑުވާނަމަ، ހުށަހަޅާ ިބޑުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ %-/5,000,000ިބޑްގެ އަގު  

ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގައި މަސްދުވަސް ވަންދެން  12

ދިމާވާ މައްސަލަތައް އެފަރާތުން ރަނގަޅުކޮށްދެން ވާނެއެވެ. ރިޓެންޝަން ފައިސާ އަނުބރާ ދެވޭނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ 

 ނެވެ.   ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމުން

 

 ފައިސާ އަދާކުރާނެ ގޮތް  -22

ދިނުމުން،   ލިޔުން  ފަރާތުން  މަސައްކަތްކުރުވި  ަބލައިގަތްކަމަށް  މަސައްކަތް  ނިމުމުން  މަސައްކަތް  އަގުދެވޭނީ  މަސައްކަތުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

 ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަރސް  -23

ފައިސާ   • ގޮތުގެމަތިން  ތިރީގައިވާ  ގޮތުގައި  ޑެމޭޖަސްގެ  ލިކުއިޑޭޓަޑް  ދުވަހަކަށް  ކޮންމެ  ލަސްވާ  ނުނިމި  މަސައްކަތް 

 ކެނޑޭނެއެވެ. 

• 0.005 x CP x LD   ްލިކުއިޑޭޓަޑް ޑެމޭޖަސ = 

• CP  )ްކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު – )ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސ 

• LD  )ްކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް –)ލޭޓް ޑިއުރޭޝަނ 

އަށް ވުރެ ޮބޑު ނުވާ މިންވަރެކެވެ.   %15ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކެނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ   •

 ތުރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ. އެމިންވަރަށްވުރެ އި

 

 މަސައްކަތްނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދިނުން  -24

ސަޕްލައިކޮށް   • ތަކެތިނިމުމުން،  ތަކެތި  އެއްގޮތަށް    ސަޕްލައިކުރި  ރިކުއަރމަންޓާއި  ތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު، 

 ދޭނެއެވެ.  އޮފީހުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ސަޕްލައިކޮށްފައިވާނަމަ، 
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 އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: -25

o  ްބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލ 

o  )ްކޯޓޭޝަން )ކޮންމެ ކެޓެގަރީއަކަށް ވަކި ކޯޓޭޝަނެއ 

o   ާޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް" )އިޢުލާނު ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރ"

 މަސްތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.(  03ވޭތުވެދިޔަ 

o ްކުނ އެފުނިތަކަށް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވާކުރިން މިފަދަ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވަ  ކަން  ނަމަ 

 )ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ތައްގަނޑުޖަހާފައި(  ލެޓަރތައް ރިފަރެންސްއެނގޭނެ 

o   ްރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓ ފަރާތެއްނަމަ،ޖީ.އެސް.ޓީ  ނުކުރާ  ރަޖިސްޓްރީ  ޖީ.އެސް.ޓީ  އިންލެންޑް    އަދި  މޯލްޑިވްސް 

 ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

o ެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީވިޔަފާރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސ 

o ްކޮޕީ އެސްއެމްއީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓ 

o /ޯޓަލޮގް ކެހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އަދި ފޮޓ 

 

 ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޑްރެސް  -26
  އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް 

 ލީތިއާ، ހަކުރާ ގޯޅިހ. ކެ
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

ރަސްމީ  އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ otj.gov.mvprocurement@ ތުރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްއި -27
 އަށް ގުޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 9922800މަސައްކަތު ގަޑީގައި 

 

 

 

 

 

mailto:procurement@otj.gov.mv
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 " ހަރޑްވެއަރ އެންޑް ސޮފްޓްވެއަރ  ސަރވަރ "  1އެނެކްސް  

 ތަކެތި ވާންވާނީ ބްރޭންޑް ނިއު ތަކެއްޗަށެވެ.  ހުށަހަޅާ  -  ނޯޓް:  

Supply and Installation of Server hardware’s and Software’s 
 

1. Host Servers 

 

Amount: 2 

Brand: Well Known Brand 

Processor: Dual Intel Xeon Gold 5215(2.5GHz/10-Core/13.75MB/85W) 

RAM: 128GB DIMM, 3200MT/s, Dual Rank 

RAID Controller: Dedicated RAID Controller with 2GB Cache 

Storage: 2 x 480GB SSD and 2 x 240GB SSD 

Network 1G: Dual Port 1Gbps NIC Ports 

Network 10G: Dual Port SFP+ 10Gbps with Transceiver and 3M Fibre Patch Code. 

HBA FC 16G: 2 x Dual Port 16Gbps FC PCI-E Card with Transceiver and 3M Fibre Patch Code 

Management: IP Based Remote Management 

Warranty: 3 years Parts / 3 Years service 24/7 On-Site 
 

 

2. Storage Area Network 

 

Amount: 1 

Brand: Well Known Brand | Dual Active - Active controllers | support Online Microcode / OS 

Upgrades | Minimum 8GB Cache Per Controller. 

Main Storage: Supports Auto Tiering with 3 Main Tiers (Must Include the License if any) 

Specifications:  

Configured with all Dual Redundant and hot-pluggable components. 

Support Minimum of 300 drives.  

Raid 1, 5, 6, 10 ,50 and 60  

Support Global Hot-Spare drives to better utilize storage resources. 

Supported Storage Protocols: Fiber Channel, iSCSI, NFS, CIFS 

Host connectivity: 

 4 x 10GbE SFP+ Ports  

4 x 16Gb/s FC SFP+ 

Storage Configured with: 

5 x 2.4TB 10K SAS, 2.5” Hotplug Drives  

4 x 3.84TB SSD SAS, 2.5” Hotplug Drives. 

Snapshot Capability 

Web management interface 

Accessories: 

8 x 16Gb/s FC Tranceivers 

8 x LC to LC Multi Mode FC Patch codes 

Warranty: 3 years Parts / 3 Years Service 24/7 On-Site 
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3. Network Switch 10G manageable 

 

Amount: 1 

Brand: Well Known Brand 

Form Factor: Rack Mount 

Ports 10G: 24 x SFP+ 10G Ports 

Ports QSFP28: 6 x QSFP Ports 

Power Supply: Dual Redundant 

Tranceiver 10G: 4 x 10GbE 

Tranceiver 10G Base-T: 4 x 10G Base-T 

Breakout Cab3les: 2 x QSFP+ to QSFP+ passive DAC 2M 

Warranty: 3 years Parts / 3 Years Service 24/7 On-Site 

 

 

4. Network Switch 1G Manageable +POE 
 

Amount: 3 

Brand: Well Known Brand 

Form Factor: Rack Mount 

Ports 1G POE+: 24 x 10/100/1000Base-T ports 

Ports 1G SFP: 2 x 10GE SFP+ ports 

Power Supply: Single 

Warranty: 3 years Parts / 3 Years Service 24/7 On-Site 

 

 

5. Network Attached Storage 
 

Amount: 1 

Brand: Well Known Brand 

Form Factor: Rack Mount 

Storage: 8 TB (Usable) with RAID (2 x 8TB NAS HDD) 

RAM: 8 GB 

4 x Gigabit Ethernet interfaces. 

Supports SFTP, SMB v3 protocols for file sharing. 

Able to integrate with Active Directory for user authentication. 

Have audit logs/event logs. 

Activity logs for admins and users. 

Manage the access level (Read, write and full access) of files and folders by users or user groups. 

Warranty: 3 years Parts / 3 Years Service 24/7 On-Site 
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6. Backup Software 

 

Amount: 1 

Backup & Replication Enterprise Software for VMware, Hyper-V, and Nutanix. Includes 1 Year of 

Standard Support. 

4 x Sockets (2 x Host Servers) 

 

7. Virtualization Software 
 

Amount: 1 

VMware Essential Plus Kit (3 Host 6 Processors) with 1 Year Production Support 

 

8. Server Rack 42U Branded 
 

Amount: 1 

Brand: Well Known Brand 

Color: Black 

Rack Height: 42U 

Rack Width: 19 Inch 

Rack Depth: 42.13 Inches 

Fan: Fan Kit with 4 fan positions 

Cable Manager: 4 x 1U Horizontal Cable Manager 

Doors: Front and Rear Mesh Door 

PDU: 2 x ZeroU,16A,230V,(20 x C13 & 4 x C19 Outlets per PDU) 

Warranty: 3 years Parts / 3 Years Service 24/7 On-Site 

 

9. 4U Server Rack W/Fan 

Amount: 3 

Color: Black 

Doors: Front and Rear Mesh Door 

 

10. Online UPS System 

 

Amount: 1 

Form Factor: Rack Mount 

Capacity(kVA): 6kVA – Online 

Input Wiring: L+N+PE /3Ph+N+PE (Both Single and 3 Phase 

Input Power Factor: 0.99 

Bypass Input and Frequency: L-N: 220/230/240V AC - 50/60 ± 6Hz 

Output Wiring: L+N+PE 

Output Rated Voltage: 220/230/240V AC 

Output Power Factor: 0.9 

Waveform: Sin wave 

Communications: Network (SNMP CATD must be included) 
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Warranty: 2 years Parts / 2 Years Service 24/7 On-Site 

 

 

11. Antivirus 

 

Amount: 1 

Endpoint Security for 40 Users with 1 year Subscription 

Server Security for 5 Servers with 1 Year Subscription 

 

12. Windows Server License 

 

Amount: 3 

Windows Server 2019 Standard License 

 

 

 

 

*Installation and Setup 

Installation and setup: Installation of Server rack , Servers,SAN,Network Switchs and NAS 

Virtualization Installation: setup of Vmware Virtual Infrastructure including vCenter and all required Setting 

to Run Production Environment . 

Backup Software Installation: Setup and Configuration of Backup and Recovery. 

 

*Trainings 

On the Job Training for all the Hardwares and Softwares 

On-Site UPS training for Basic Trouble Shooting and Maintenance 

 

 

 

 

 


