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`

ސ
ޓރީ އޮފް ފިނޭން ް
މިނިސް ް
މާލެ،
އޖެ.
ހރާ ް
ދވެ ި
ި

ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން
ނެތިގެން ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު
ޢރުފާއި ނަން
ތަ ާ

.1

ދައުލަތުގެ މުދާ ބަދަލުކުރުމާއި،

.2

)ހ(

މި އުސޫލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2006ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ 7
ވަނަ މާއްދާއާއި ،ގަވާއިދުގެ ނަންބަރު ) 2017/R-20ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދު( ގެ  11.22ވަނަ މާއްދާގައި ،ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކައިލަންވާނީ
ނުވަތަ

ނައްތައިލަންވާނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

މިނިސްޓަރު

ލަފާދިނުމުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،
ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުދާ
ނީލަންކިޔުމާއި

ނައްތައިލުމުގައި

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ޢަމަލުކުރާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގޮތުގެ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

ގޮތުގެ

އާންމު

މިނިސްޓަރު
މަތިން

އ
އުސޫލެ ް
ލަފާދިނުމުން

އެކުލަވައިލައިފައިވާ

އުސޫލެކެވެ.
)ށ(

މި

އުސޫލަށް

ބަދަލުކުރުމާއި،

ކިޔަނީ،

"ދައުލަތުގެ

މުދާ

އެއް

އޮފީހުން

އަނެއް

އޮފީހަށް

ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތިގެން ދައުލަތުގެ

މުދާ ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު" އެވެ.

ނީލަންކިޔުމާއި ،ނައްތައިލުން

)ހ(

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ ،ނުވަތަ
ނީލަންކިޔަންވާނީ ،ނުވަތަ ނައްތައިލަންވާނީ ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން
އެ މުދަލެއް ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ .އަދި މިކަމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ
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ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުން
އެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ނިޒާމެވެ.
)ށ(

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ،އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ
ނީލަންކިޔުމަށް ކަނޑައަޅާނީ ،އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ .އަދި
ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުން
ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުދައު ބަދަލުކުރުމާއި ،ނީލަންކިޔުމާއި،
ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާނީ ،އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ.

)ނ(

ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ނީލަންކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުށަހެޅުނު
މުދަލުގެ ތެރެއިން މުދަލެއް ބޭނުންވެގެން މުއައްސަސާއަކުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ
އެ މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ

މުދަލެއް

ލކުރެވޭ
ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް އެ ކަމަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ .އަދި ބަދަ ު
މުދަލާބެހޭ މަޢު ޫ
ލމާތު ،އެ ނިޒާމް މެދުވެރިކޮށް އެ މުއައްސަސާއަކުން ބަލަހައްޓަން
ވާނެއެވެ.
)ރ(

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެ މުދަލެއް ބޭނުންވާކަން އަންގައިފައި ނުވާ ނަމަ ،މާލީ
ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާގެ

ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ.

ބެލުމުގެ
މިގޮތަށް

ދަށުން

އެ

މުދަލެއް

ނީލަންކިޔާއިރު،

NL01

ނީލަން

ކިޔައިގެން
ފުރިހަމަ

ފޯމު

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ،ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،
ބައުވެ

ހަލާކުވެފައިވާ

ނުވަތަ

ބޭނުންކުރެވެން

ނެތް

މުދާ،

ނީލަމުގައި

ވިއްކައިލަންވާނީ ނުވަތަ ނައްތައިލަންވާނީ ،އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ
ލަފާގެ މަތިން ،މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
)ޅ(

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މުދާ
ނީލަންކިޔާނެ

ނިޒާމެއް

ސަރުކާރުން

ޤާއިމުކޮށްފި

ނަމަ،

ދައުލަތުގެ

މުދާ

ނީލަންކިޔަންވާނީ އެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށެވެ.
)ކ(

ނއްތައިލާ މުދަލާއި ،އެއް އޮފީހުން އަނެއް
ަ
ނީލަމުގައި ވިއްކައިލާ މުދަލާއި،
އޮފީހަށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް ،އެ މުއައްސަސާއަކުން ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލުގެ ތަފުސީލު ،އެ ބަދަލުކުރެވޭ
ދެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީން އުނިއިތުރުކޮށް ،ފައިސާއާބެހޭ
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ވޮލިއުމް49 :
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ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ
ނިޒާމުގެ ދަށުން އެ ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
)އ(

ނީލަންކީ ތަކެއްޗާއި ނައްތައިލި ތަކެތީގެ ލިސްޓު NL02 ،ފޯމުގައި ހިމެނުމަށްފަހު،
ނ
އެ މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލި ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ ނައްތައިލި ދުވަހު ް
ފެށިގެން ،ބަންދު ނޫން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަން
ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ވ(

ދައުލަތުގެ

މުދާ

ގަވާއިދުގައިވާ

ނީލަންކިޔައިގެން
ގޮތުގެ

މަތިން

ލިބޭ

ފައިސާ،

ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް

ދައުލަތުގެ

ރެވެނިއު

މާލިއްޔަތުގެ
ނުވަތަ

ފަންޑަށް

މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.
ނީލަމުގައި ތަކެތި ބައިބަޔަށް

.3

)ހ(

ބަހައިލުން )ލޮޓުކުރުން(

އ
ނީލަންކިޔުމަށް ކަނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ މުދާ ބައިބަޔަށް ބަހައިގެން ނީލަން ކިޔަ ި
ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ .މިފަދައިން ބައިކުރެވޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި އެއް ބާވަތެއްގެ މުދާ
އެއްކޮށް ބައިކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނީލަން ކިޔުމަށް ބައިބަޔަށް )ލޮޓުތަކަށް( ބަހައި މުދަލުގެ ހިސާބު ނެގުމަށްފަހު،
އެ ބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ނލަމަށް ތަކެތި ފޮނުވުމާއި
ީ

.4

)ހ(

ނީލަންކިއުން

ހ
ނީލަން ކިޔުމަށް މުދާ ފޮނުވަންވާނީ NL01 ،ފޯމު އެ އޮފީހެއްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެ ޭ
ނުވަތަ

ސެކްޝަނުން

އެ

މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށް

ހަވާލުކޮށްފައިވާ

ފަރާތުން

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ.
)ށ(

ނީލަންކިޔުމަށް ފޮނުވޭ މުދަލަކީ އެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުދަލެއް
ކަމުގައި ނުވަތަ ބޭނުން ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލެއް ކަމުގައި
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނީލަންކިޔުމަށް

ފޮނުވާ

މާލެ

މުދަލަކީ،

ފިޔަވައި

އެހެން

ރަށެއްގައި

ހުރި

މުދަލެއް ނަމަ ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުދަލެއް ހުރި ރަށެއްގައި
ނީލަން ކިޔައިގެން ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ.
)ރ(

ކޮންމެ

ތަނެއްގައި

ނީލަންކީ

ކަމުގައި

ނީލަންކިޔުމުގެ

ވިޔަސް،

ހުރިހާ

މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ލިޔުމުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ބ(

ދައުލަތުގެ

ނީލަމުގައި

މުދާ

ވިއްކައިލާންވާނީ،

އެ

މުދަލެއް

ނީލަމުގައި

ވިއްކައިލާކަން ،މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން،
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ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު189 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
)ޅ(

ކައުންސިލްތަކުންނާއި،
އޮފީސްތަކުން

މާލެ

ނީލަންކިޔާ

ފިޔަވައި
ތަކެތި

އެހެން

ދިވެހި

ރަށެއްގައި

ސަރުކާރުގެ

ހުރި

ދައުލަތުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢު

ލނު
ނވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އިޢު ާ
ކުރުމަށްފަހު ،އެ ކައުންސިލެއްގެ ު
ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)ކ(

މި މާއްދާގެ )ބ( އާއި )ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި،
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

)އ(

)(1

އއި ،ތާރީޚު؛
ތނާއި ،ގަޑި ާ
އވާ ަ
ޖހިފަ ި
ށ ހަމަ ެ
ޔމަ ް
ނ ކި ު
ނީލަ ް

)(2

ނީލަންކިޔާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު؛

)(3

ނީލަން ފެށުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަގު؛

)(4

ނީލަން ކިޔާނެ ގޮތް.

ނީލަންކިޔަން ބޭނުންވާ މުދާ ހުރި ތަނަކުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން،
ފމުގައި
މުދަލުގެ ބާވަތާއި ،އަދަދާއި ،ކޯޑު ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށްޯ NL03 ،
ލިޔުމަށްފަހު ،އެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފާއި ،މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ
މުވައްޒަފަކު އެ ތަކެތި ޗެކުކޮށްފައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މި ފޯމާއެކު ،މާލީ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ  NL01ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް އެއްހީރަސްކޮށް
ލކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
)އެޓޭޗްކޮށް( އެ އޮފީހުގައި ފައި ު

)ވ(

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނީލަންކިޔައިގެން މުދާ ނުވިކިއްޖެ ނަމަ ،މި މާއްދާގެ )ބ(

އާއި

)ޅ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ މުދާ ނީލަން ކިޔަންވާނެއެވެ.
)މ(

ދ ،ދެވަނަ ފަހަރު ނީލަން
ފުރަތަމަ ފަހަރު ނީލަން ކިޔުމުން ނުވިކި ހުންނަ މު ާ
ކިޔައިގެންވެސް ނުވިކިއްޖެ ނަމަ ،އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ
މަތިން ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ،އެ މުދަލެއް ވިއްކައިލެވޭތޯ،
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތަށްވެސް އެ މުދަލެއް
ނުވިކިއްޖެނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު އެ މުދަލެއް ނައްތައިލެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން
ތ ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ
ނައްތައިލާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާ ު
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ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު189 :

ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނލަމުގައި މުދާ ވިއްކަން ފަށާނެ
ީ

.5

)ހ(

އަގު ކަނޑައެޅުން

މުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފަށާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ
ސަރކިއުލާއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

)ށ(

ނީލަން ފަށާ

އަގު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ އަގަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނޭ

އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ކަނޑައަޅާނީ ،އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު
ވެރިޔާއެވެ.
ނލަން ކިޔާނެ ގޮތް
ީ

.6

ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ނީލަން

.7

ލއް ،ނީލަންކިޔުމުގައި އަންނަނިވި ) 2ދޭއް( ގޮތުން ކުރެ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު
ދައުލަތުގެ މުދަ ެ
ކުރެވިދާނެވެ.
)ހ(

ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ނީލަން.

)ށ(

ދުވަހު ނީލަން.

ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ނީލަމަކީ NL04 ،ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ،އެ ފޯމު ސިޓީއުރައެއްގައި
ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ،އަންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތިން ކުރިޔަށްގެންދާ ނީލަމެވެ.
)ހ(

ނލަމުގައި ބައިވެރިވާން
ީ
ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔުމަށް ހުޅުވައިލާ އޮފީހުން،
އ
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ،ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފޯމުތަ ް
ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

)ށ(

ނީލަމަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި NL04 ،ފޯމު
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ،އެ ފޯމު ،ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ،އެ އޮފީހެއްގެ
ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

)ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ،ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި،
ސޓީން
ތރީޚާއި ،ގަޑިއާއި ،އެ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑު ޖެހުމަށްފަހުި ،
ފޯމު ހުށަހެޅި ާ
އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި އެ ނީލަމަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮށްޓަށް
ލާންވާނެއެވެ.

)ރ(

ނީލަން ކިޔާ އޮފީހުގައި ނީލަން ކިޔާ ތަކެއްޗަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދަފުތަރެއް
ތައްޔާރުކޮށް،

ނީލަން

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

5

ޅ
ހުށަހަ ާ

ފަރާތްތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ރިކޯޑުކޮށް

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު189 :

)ބ(

އެއްވަގުތެއްގައި
އެ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އެއް

ނީލަންތައް

ނީލަމަށްވުރެ

ގިނަ

ވަކިން

އެނގޭނޭހެން،

އަދި

ފޮށީގައި،

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އެ

ނީލަން
ކޮންމެ
އެ

ކުރިޔަށް
ނީލަމަކަށް

ނީލަމުގެ

ނަން

ގެންދާ
ވަކި
ލިޔެ

ނަމަ،
ފޮށްޓެއް
ލޭބަލް

ކުރަންވާނެއެވެ.
)ޅ(

ގ
ސިޓީން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮށި ހުޅުވަންވާނީ ،އެ އޮފީހެއް ެ
ނީލަންކިޔުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި މާލީ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއްގެ
ހާޒިރުގައެވެ.

)ކ(

އެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު ނުވަތަ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު އެނގޭނޭ
ޔން ބަހައްޓަންވާނީ،
ލިޔުމެއް ،ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ .މި ލި ު
 NL05ގައި ލިޔެ ،މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

)އ(

މި

މާއްދާގެ

)ނ(

ގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން،

ސިޓީން

އަގު

ހުށަހަޅައިގެން

ނލަންކިޔާ ކޮންމެ
ކުރިޔަށްގެންދާ ނީލަންތަކުގެ އެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގުީ ،
ދުވަހެއްގެ  14:00ގައި އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ އާންމުންނަށް
ފެންނާނޭހެން ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
)ވ(

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ) 48ސާޅީސް އަށެއް(
ގަޑިއިރުވަންދެން އެއް އަގެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ ،އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނީލަން
ކާމިޔާބުވީކަމަށް ނިންމައި ،ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ އާންމުންނަށް

ފެންނާނޭހެން

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ،ނީލަން ކާމިޔާބުވިކަން
ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ދުވަހު ނީލަން ކިޔުން

.8

)ހ(

ދުވަހު ނީލަމަކީ ،ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވަކި ދުވަހަކާއި
ވަގުތަކާއި ތަނެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ނީލަމެވެ.

)ށ(

ނކިޔާ ތަކެތީގެ
ނލަ ް
ދުވަހު ނީލަން ބާއްވާ ތަނުގައި ،ނީލަން ފަށާ ގަޑިއާއިީ ،
އަގާއި ،ނީލަމުގެ އަގަށް މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭނެ އަދަދު ،އެ ނީލަމުގައި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނީލަންކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް )ލޮޓު( ބެހުމަށްފަހު ،ކޮންމެ ބަޔަކަށް )ލޮޓަކަށް(
ނީލަން ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ނީލަން

6

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު189 :

ނަންބަރު ފެންނާނޭހެން ،ކޮންމެ ބައެއްގައި )ލޮޓެއްގައި( ހުންނަންވާނެއެވެ.
)ރ(

ނީލަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ ،މަދުވެގެން ) 3ތިނެއް( ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ނަމަވެސް ) 3ތިނެއް( ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާ ނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ
)ބ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް) 2 ،ދޭއް( ބައިވެރިން
ނުވަތަ ) 1އެކެއް( ބައިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައި ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން
ކުރިޔަށް

ގެންދާނީއެވެ.

އެއްވެސް

އަދި

ބައިވެރިނުވެއްޖެ

ފަރާތަކުން

ނަމަ،

މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުދައު ނައްތައިލުމަށް ،މާލީ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.
)ބ(

ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތައް ،ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެނގެންވާނެއެވެ.
ނީލަމުގެ ބައިވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި ،އެ އަގަށް ވުރެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުސަތު ) 3ތިނެއް( ފަހަރު ދިނުމުންވެސް ،ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން
ފަރާތަކުން އިތުރު އަގެއް ނުކިޔާނަމަ ،އެންމެ ފަހުން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ނީލަން
ކާމިޔާބުކުރީ ކަމުގައި ނިންމާނީއެވެ.

)ޅ(

ނލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާނު
ނީލަން ނިމުނު ގޮތްީ ،
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް،

 NLO6ލިޔުން ފުރިހަމަ

ކުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
)ކ(

ނ ކުރުމުންވެސް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން
މުދާ ނީލަން ކިޔަން ދެފަހަރަށް އިޢުލާ ު
ނީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ ،މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން އެ މުދާ ނައްތައިލުމަށް ،މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މުދާ ނައްތައިލުން

.9

)ހ(

މި އުސޫލުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށުން ނައްތައިލުމަށް ކަނޑައަޅާ ތަކެތި،
ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން ،އެފަދަ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ނަގައި NL01 ،ފޯމު
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދާ ނައްތައިލުމަށްފަހު NL02 ،ފޯމު
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

)ނ(

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ނައްތައިލަންވާނީ ،އެ މުދަލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
16/2011

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އަރުޝީފުކުރަން

ނުޖެހޭ

7

ޤައުމީ

އަރުޝީފުގެ

މުދަލެއްކަމާއި،

ޤާނޫނު

ޤާނޫނު(
ނަންބަރު

ގެ

ދަށުން
27/79

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު189 :

އ
)ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު( ގަ ި
މާނަކޮށްފައިވާ އާސާރީ ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ތާރީޚީ ތަކެއްޗަށް ނުވާ މުދާކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުއެވެ.
ނލަންކިޔުނު ނުވަތަ
ީ

.10

ނައްތައިލެވުނު މުދަލުގެ ރިކޯޑު

މތު ނުވަތަ ނައްތައިލެވޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ) 3ތިނެއް(
ނލަންކިޔުނު މުދަލުގެ މަޢުލޫ ާ
ީ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ

ބެލެހެއްޓުން

އޮފީހެއްގެ އިންވެންޓްރީގައި ރިކޯޑު ކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި  NL01ފޯމާއިNL02 ،
ފޯމާއި،

NL03

ފޯމު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

ކަނޑައަޅައިފައިވާ

މުއްދަތުގައި،

މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ނލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން
ީ

.11

މުދަލާ ހަވާލުވުން

ލކުރެވޭނީ އެ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާ ު
ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ .ނީލަން

) 24ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި

ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައި ނުވާނަމަ،
މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަން ކިޔާނީއެވެ.
ޚާއްޞަ ހާލަތުތައް

.12

އ
މި އުސޫލުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގަ ި
ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)ހ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މި އުސޫލަށް
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)(1

މި އުސޫލުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދައު ނީލަން ކިޔުމުގައި ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގެ
ކުރިން ،ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކުން އެ މުދައު ބޭނުންވޭތޯ ބަލާކަށެއް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

)(2

މި މާއްދާ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުދަލެއް
ނީލަން

ކިޔުމުގައި

ނުވަތަ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި،

ނައްތައިލުމުގައި

އ
އުސޫލުގަ ި

މި

އެ އޮފީހެއް ޤާއިމްވެފައިވާ ޤައުމުގައި

އެ ފަދަ މުދައު ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް އޮންނަ ނިޒާމާ
ފުށުއަރާނަމަ،

އެ

މުދަލާމެދު

ޢަމަލުކުރަން

ފެންނަ

ވަކި

ގޮތެއް

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ.
)ށ(

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
ވަކި ޚާއްޞަ މުދަލެއް ނީލަންކިޔުމުގައި ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ

8

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު189 :

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
)(1

ޚާއްޞަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ،ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކަށް ބޭނުން
އ
ކުރެވެން ނެތް އަދި އެ މުދައު ނީލަން ކިޔުމުގައި ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގަ ި
ވަކި ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ މުދަލަށެވެ.

)(2

ޚާއްޞަ މުދައުކަމަށް ބެލެވޭ މުދަލެއް ނީލަންކިޔުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ
ނައްތައިލުމުގެ

އެ

ކުރިން،

މުދަލަކީ

ޚާއްޞަ

މުދަލެއްކަމަށް

މލުކުރަން ފެންނަ ވަކި ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަދި އެ މުދަލާމެދު ޢަ ަ
ލ  1ގައި ހިމަނައިފައިވާ  NL01ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން،
މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަ ު
އެ މުދައު ނައްތައިލުމުގެ ނުވަތަ ނީލަންކިޔުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ.
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމާއި،

.13

އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުން
މާނަކުރުން

ރ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކު ާ
ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ،މިނިސްޓަރަށެވެ.

.14

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަވި ލަފުޒުތަކާއި
ޢިބާރާތްތަކަށް

ދީފައި

އެވަނީ،

އެ

ލަފުޒުތަކާއި

ޢިބާރާތްތަކަށް

ތިރީގައި

ދީފައިވާ

މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

ގ
"މުދާ" ނުވަތަ "ދައުލަތުގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކު ެ
ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިފައިވާ މުދަލެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،އާކައިވް
ކުރަންޖެހޭ

ތަކެއްޗާއި،

އާސާރީ

ތަކެތީގެ

ގޮތުގައި

އ
ތަކެއްޗެ ް

ކަނޑައަޅާ

ނުހިމެނޭނެއެވެ.
)ށ(

"މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤާނޫނުގެ  46ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި
އެ ޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެވެ.
އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން
އޮފީސްތަކުގެ މާލީ އުސޫލުތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެވެ.

)ނ(

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް
އެ

އިރަކު

މަސްއޫލިއްޔަތު

ހަވާލުކޮށްފައިވާ
އެހެން

ދައުލަތުގެ

ވުޒާރާގެ

މިނިސްޓަރަކާ،

ނުވަތަ

މިނިސްޓަރަށާއި،
ސްޓޭޓް

އޭނާގެ

މިނިސްޓަރަކާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ ،އެ މިނިސްޓަރަކަށް ނުވަތަ ސްޓޭޓް

9

އަދަދު189 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މިނިސްޓަރަކަށެވެ.
)ރ(

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް
އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

އުވައިލެވޭ އުސޫލު

.15

ދ
މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ "ދައުލަތުގެ މު ާ
އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ،ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން
ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު" އުވުނީއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު180 :

ޖަދުވަލު 1
ފޯމުNL01:

a
)މަސްއޫލު އޮފީސް(
ނބަރު:
ފޯމު ނަ ް

ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމު
އޮފީހުގެ ނަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ބިޒްނަސް އޭރިޔާ:

1058

ފޯމު ނަންބަރު:

ލޮޓު ނަންބަރު
#

އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު

އެސެޓް ނަންބަރު )އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމް(

އެސެޓް ކޯޑު

ތަކެތީގެ ބާވަތް

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

11

މުދަލުގެ އަގު

މުދައު ބޭނުންކުރެވުނު މުއްދަތު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު180 :
ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުއްދަދިނުން
ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ތަކެތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން

ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ތަކެތި ނީލަމަށް ފޮނުއްވި ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ފޮނުވި

ސޮއި:

ސޮއި:

ސޮއި:

ސޮއި:

ނން:
ަ

ނަން:

ނން:
ަ

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ތާރީޚު:

ތރީޚު:
ާ

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު

އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު

* އެސެޓް ނަންބަރު )އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމް( :އެ ކޮލަމުގައި ލިޔާނީ ،ދައުލަތުގެ އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމުގައި އެ އެސެޓަކަށް ދީފައިވާ ނަންބަރެވެ.
ނތް ނަމަ "އެނގެން ނެތް" މިހެން ލިޔުމަށް.
* މަޢުލޫމާތު އެނގެން ެ
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ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު180 :

ޖަދުވަލު 2

a
ފޯމުNL02:
)މަސްއޫލު އޮފީސް(
ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމު
އޮފީހުގެ ނަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ބިޒްނަސް އޭރިޔާ:

1058

ފޯމު ނަންބަރު:

ލޮޓު ނަންބަރު
އެސެޓް ނަންބަރު
#

އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު

)އެސް.އޭ.ޕީ
ސިސްޓަމް(

އެސެޓް
ކޯޑު

ތަކެތީގެ ބާވަތް

މުދަލުގެ
އަގު

މުދާ

ނީލަން ކިޔައިގެން

ބޭނުންކުރި

ލިބުނު އަދަދު

މުއްދަތު

)ރުފިޔާ(

އައިސްއަލަމާރި 265
1

01-01-04-99-94

0-70006122

423002

2

02-01-02-99-94

0-68001638

423001

ލީޓަރުގެ ފިލިޕްސް

2,500.00

އޭ.އާރު.ޖީ 636
ލ
ވާރލްޕޫ ް
އންޗި
އޮފީސް މޭޒު )ި 30

ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރި
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އަޙްމަދު ޢީސާ )‐A
(023499

ނީލަންކި

ނައްތައިލެވު

ޔުނު

ނު

ބން
ބައުވުމުގެ ސަބަ ު



ތ
މައްސަލަޖެހޭ ީ



ނޗި(
 36އިންޗި  30އި ް

3
4
5
6
7
8
9

13

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް
ނ
ހަލާކުވެގެ ް

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު180 :
ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް
ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ތަކެތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން

ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ފޮނުވި

ސޮއި

ސޮއި

ސޮއި

ސޮއި

ނަން

ނން
ަ

ނން
ަ

ނަން

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

މަޤާމު

ރޙު
ތ ީ
ާ

ރޙު
ތ ީ
ާ

ތާރީޚު

ތާރީޚު

އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު

އޮފީހުގެ ތައްގަނޑު

* އެސެޓް ނަންބަރު )އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމް( :އެ ކޮލަމުގައި ލިޔާނީ ދައުލަތުގެ އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމުގައި އެ އެސެޓަކަށް ދީފައިވާ ނަންބަރެވެ.
ތ" މިހެން ލިޔުމަށް.
* މަޢުލޫމާތު އެނގެން ނެތް ނަމަ "އެނގެން ނެ ް
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ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު180 :

ޖަދުވަލު 3
ފޯމުNL03:

a
)މަސްއޫލު އޮފީސް(

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު
މުދާ ދޫކުރާ އޮފީސް

ބިޒްނަސް އޭރިޔާ

މުދާ ހަވާލުކުރި އޮފީސް

ބިޒްނަސް އޭރިޔާ
ފޯމު ނަންބަރު:

މުދާގެންދާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
#

އެސް.އޭ.ޕީ ނަންބަރު

އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު

މުދާ ހުރި ތަން

މުދަލުގެ ތަފުސީލު

ބަދަލުކުރި ތާރީޚު

މުދާ ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުން

މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް
ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ހުއްދަ ދިން ފަރާތް

ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ސޮއި:

ސޮއި:

ސޮއި:

ނން:
ަ

ނަން:

ނން:
ަ

މަޤާމު:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

* މި ފޯމާއެކު ،ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފޯމު ،އެއްހީރަސް )އެޓޭޗް( ކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު180 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ޖަދުވަލު 4

a
ނ
ނ ް
ގ ަ
އސަސާ ެ
މުއަ ް

ހޅާ ފޯމު
އގު ހުށަ ަ
ސިޓީން ަ
ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތް
ނަން
އެޑްރެސް
ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ނަންބަރު
ސޮއި
ނީލަންކިޔާ ތަކެތި
ނީލަމުގެ ރިފަރެސް ނަންބަރު
އިޢުލާނު ނަންބަރު
ނީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު
ތާރީޚު
ގަޑި
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ފޯމުNL04:

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު180 :

ޖަދުވަލު 5
ފޯމުNL05:

a
)މަސްއޫލު އޮފީސް(

ނީލަމުގެ އަގުތައް ދިރާސާކުރާ ފޯމު
އޮފީހުގެ ނަން
ފޯމު ނަންބަރު:

ބިޒްނަސް އޭރިޔާ
ލޮޓު ނަންބަރު
#

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން

ހުށަހެޅި ގަޑި

ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގު

ސިޓީން އަގު ދިރާސާކުރި
ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ހުއްދަ ދިން ފަރާތް

ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ

ސޮއި:

ސޮއި:

ސޮއި:

ނަން:

ނން:
ަ

ނން:
ަ

މަޤާމު:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

* މި ފޯމާއެކު ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ފޯމު އެއްހީރަސް )އެޓޭޗް( ކުރަންވާނެއެވެ.
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ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު180 :

ޖަދުވަލު 6

a
މުއައްސަސާގެ ނަން

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް
ނަން
އެޑްރެސް
ދ.ރ.އ .ކާޑުގެ ނަންބަރު
ސޮއި
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި މުދާ
ނީލަމުގެ ރިފަރެސް ނަންބަރު
އިޢުލާނު ނަންބަރު
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު
ތާރީޚު
ގަޑި
ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ފަރާތް
ނަން
މަޤާމު
ސޮއި
ތާރީޚު
އގަނޑު
ހގެ ތަ ް
އޮފީ ު
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PR ‐06

ފޯމުNL06:

