ފިހުރިސްތު
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން ( 0111ރުފިޔާއިން ދަށުގެ) 3 .............................................................................................
މަޤްޞަދު3 ......................................................................................................................................................:
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 3 ........................................................................................................................
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 3 ..............................................................................................................................
ކަންކުރަންވީގޮތް 3 ...............................................................................................................................................
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު 4 ...........................................................................................................
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން ( 1,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް) 5 ...............................................
މަޤްޞަދު5 ......................................................................................................................................................:
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 5 ........................................................................................................................
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 5 ..............................................................................................................................
ކަންކުރަންވީގޮތް 5 ...............................................................................................................................................
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު 6 ...........................................................................................................
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން ( 25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެ  1,500,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް) 7 ...........................................
މަޤްޞަދު7 ......................................................................................................................................................:
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 7 ........................................................................................................................
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް7 ..............................................................................................................................
ކަންކުރަންވީގޮތް 8 ...............................................................................................................................................
ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 01 ............................................................................................................
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު 01 .........................................................................................................
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތް ކުރުން ( 0111ރުފިޔާއިން ދަށުގެ)00 ........................................................................
މަޤްޞަދު00 ....................................................................................................................................................:
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 00 ......................................................................................................................
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 00 ............................................................................................................................
ކަންކުރަންވީގޮތް 00 .............................................................................................................................................
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު 01 .........................................................................................................
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތް ކުރުން ( 1,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް) 03 ........................
މަޤްޞަދު03 ....................................................................................................................................................:
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 03 ......................................................................................................................
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 03 ............................................................................................................................
ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

ކަންކުރަންވީގޮތް 03 .............................................................................................................................................
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު 04 .........................................................................................................
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ހޯދުން ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުން ( 25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެ  1,500,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް) 05 ........
މަޤްޞަދު05 ....................................................................................................................................................:
މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް 05 ......................................................................................................................
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް 05 ............................................................................................................................
ކަންކުރަންވީގޮތް 05 .............................................................................................................................................
މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު 01 .........................................................................................................
އަގުބަލާފޯމް 01 ..................................................................................................................................................
މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުން ނުވަތަ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިކަން
ޔަޤީންކުރާ ފޯމު10 ..............................................................................................................................................
ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމު 13 ..........................................................................................................................................
މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު 15 ..................................................................................................................................
މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު 17 .................................................................................................................................
މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު 11 ...................................................................................................................................
ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ ބެހޭ ފޯމު 30 ..........................................................................................

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

c
ރ
އދާ ާ
އތޮޅުކައުންސިލްގެ ި
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ަ
ގއ .ވިލިނގިލި،
ދިވެހިރާއްޖެ.

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން ( 0111ރުފިޔާއިން ދަށުގެ)

މަޤްޞަދު:
ރއިން  1,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ހޯދާ ތަކެތި،
ނ ތަކެތީގެ ތެ ެ
ށ ގަން ަ
ގ ބޭނުމަ ް
މި އިރުޝާދު ތަކަކީ މި އިދާރާ ެ
ގތުގެ
ދމަށް ކަންކުރަންވީ ޮ
މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ހޯ ު
އިރުޝާދުތަކެވެ.

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް
 .0ތަކެއްޗަށް އެދޭ ޔުނިޓް.
އޓާ މުވައްޒަފު (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް .އާރ .އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް)
 .1ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ކަންތައް ބަލަހަ ް
ޓ.
 .3ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނި ް
 .4ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތައް.

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 .0ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ލިޔުން.
 .1ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބިލް.
ކބެހޭ ފޯމު.
 .3ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަ ާ
 .4އޯޑަރު ފޯމް.
އން.
 .5ގަތް ތަކެތީގެ އަގު އެނގޭނޭ ލި ު

ކަންކުރަންވީގޮތް
ނ
މ ް
މވައްޒަފަށް ލިބު ު
ބލަހައްޓާ ު
މށް އެދޭ ފޯމްތައް ސްޓޮކް ަ
ށހަޅާ ،މުދާ ލިބިގަތު ަ
ށ ހު ަ
ކތިހޯދުމަ ް
 .0ޔުނިޓްތަކުން ތަ ެ
ތ ފާހަގަ ކޮށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް މުދާ ގަންނަން އެދޭ
ސްޓޮކުން ދޫކުރެވެން ހުރި ތަކެތި ދޫކޮށް ،ސްޓޮކްގައި ނެތް ތަކެ ި
ބހޭ ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުން.
ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓާ ެ
ނންވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔެ
ބނުންވާ އެއްޗެއްގައި ވަކިޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ހުންނަން ބޭ ު
 .1ގަންނަން ޭ
ތ
ފޞީލްތަކާއި ،ތަކެ ި
ނފަދަ ތަ ް
ކތީގެ ކޮންފިގަރޭޝަ ް
ކތީގެ ޢަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި އެތަ ެ
ހުށަހެޅުން(.ތަ ެ
ޞލްކޮށް)
ހޯދާބޭނުމެއް ތަފް ީ
ނ
މ ރަނގަޅު ތަނަކު ް
ށގެންވާ ފެންވަރެއްގައާއި އަގެއްގައި ހުރި ތަންތަން ބަލައި އެން ެ
 .3ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އެންމެ އެކަ ީ
އަގު ހޯދުން.
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ސ
 .4ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވާ ފައި ާ
ބަޖެޓުގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިތޯ ބަލައި ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިނަމަ ،ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކޮށް ތަކެތި
ޖޓު
ޓށް ހުށަހެޅުން .ބަ ެ
ބޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނި ަ
ފއިއެވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ަ
ނނަވާ ަ
ހޯދުމަށްފަހު ތިރީގައި ދަ ް
ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ބަޖެޓު އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފައިސާގެ މައްސަލަ
ހަމަޖައްސައި ތަކެތި ގަތުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ހ .މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމު..
ށ .މުދާ ގަންނަން އެދޭފޯމު.
ނ .މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު.
ލންތަކާބެހޭ ފޯމު.
ރ .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެ ު
ބ .ފައިސާގެ ބިލް.
 .5ގަތްތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ސްޓޮކް ހިސާބަށް ނެގުމަށްފަހު ތަކެތި
ބލައި
މބެހޭ ޔުނިޓާއި ޙަވާލު ކުރުން( .ސްޓޮކަށް ތަކެތި ަ
ކތި ކަ ާ
ޙވާލު ކުރުން .އެނޫން ތަ ެ
ތށް ތަކެތި ަ
ހޯދަށް އެދުނު ފަރާ ަ
ތ
ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ (ޅ) ގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ ޯ
ރން).
ބަލައި އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކު ު

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު

މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު
ނ
ތައްޔާރު ކުރު ް

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި

ސްޓޮކުން ދޫކުރެވެންހުރި ތަކެތި

ސްޓޮކުން ލިބެންނެތް ތަކެތި

ނ
ފޯމް ޙަވާލުކުރު ް

ދޫކުރުން

ނ
ހޯދުމަށްފޯމް ތައްޔާރު ކުރު ް

ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން ތަކެތި

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ،

ބަޖެޓް ކޯޑުގައި ފައިސާ

މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމު

ހޯދައި ސްޓޮކާ ޙަވާލުކުރުން

ފައިސާގެމައްސަލަ ހަމަޖެއްސުން

ހުރިތޯ ބެލުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓު ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރުން

ޗށް އެދުނު ޔުނިޓާއި
ތަކެއް ަ

ތަކެތި ހޯދުމާބެހޭ ލިޔުންތައް

ނ
ލކުރު ް
ތަކެތި ޙަވާ ު

ބަޖެޓާ ޙަވާލުކުރުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުން

ނ
މައްސަލަފައިލުކުރު ް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން ( 1,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް)

މަޤްޞަދު:
މި އިރުޝާދު ތަކަކީ މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  1,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000/-ރުފިޔާއަށް
ށ
ފއިދާހުރިގޮތުގައި ހޯދުމަ ް
ލއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އިދާރާއަށް އެންމެ ަ
ވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ އެތަކެތި ،މާ ި
ކވެ.
ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތަ ެ

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް
 .0ތަކެއްޗަށް އެދޭ ޔުނިޓް.
އޓާ މުވައްޒަފު (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް .އާރ .އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް)
 .1ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ކަންތައް ބަލަހަ ް
ޓ.
 .3ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނި ް
އ.
 .4ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަ ް

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 .0ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ލިޔުން.
ނ އަގުހޯދުން.
ތން ލިއުމު ް
 .1މަދުވެގެން ތިންފަރާ ު
 .3ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބިލް.
ކބެހޭ ފޯމު.
 .4ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަ ާ
 .5އޯޑަރު ފޯމް.
ށ އެދޭނަމަ ،އެސަބަބު
މ ް
 .6ތަކެއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތްނޫން ފަރާތަކުން ތަކެތި ގަތު ަ
ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.

ކަންކުރަންވީގޮތް
ހޅާ،މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމްތައް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ލިބުމުން ސްޓޮކުން
ށ ަ
 .0ޔުނިޓުތަކުން ތަކެތިހޯދުމަށް ހު ަ
މ
ދ ގަންނަން އެދޭ ފޯ ު
ހގަ ކޮށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް މު ާ
ދޫކުރެވެން ހުރި ތަކެތި ދޫކޮށް ،ސްޓޮކްގައި ނެތް ތަކެތި ފާ ަ
ށހެޅުން.
ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ ޔުނިޓަށް ހު ަ
ނންވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔެ
ބނުންވާ އެއްޗެއްގައި ވަކިޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ހުންނަން ބޭ ު
 .1ގަންނަން ޭ
ތ
ފޞީލްތަކާއި ،ތަކެ ި
ނފަދަ ތަ ް
ކތީގެ ކޮންފިގަރޭޝަ ް
ކތީގެ ޢަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި އެތަ ެ
ހުށަހެޅުން(.ތަ ެ
ޞލްކޮށް)
ހޯދާބޭނުމެއް ތަފް ީ
މ ރަނގަޅު ތަންތަނުން
ބލައި އެން ެ
ށގެންވާ ފެންވަރެއްގައާއި އަގެއްގައި ހުރި ތަންތަން ަ
 .3ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އެންމެ އެކަ ީ
ދން)
ކިއުމުންއަގު ހޯދުން( .މަދުވެގެން ތިން ތަނަކުން އަގު ހޯ ު
ދ
އވަގުތު އެބާވަތުގެ މު ާ
ނތަނުން ެ
ކށް ވިއްކަން ހުންނަ ތަ ް
ނމަ ،އެފަދަ ތަކެތި ޢާންމު ޮ
ނން އަގު ނުލިބިއްޖެ ަ
 .4ތިން ތަ ު
ލިބެން ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުން .ނުވަތަ ލިޔުމެއް ތައްޔާރު ކުރުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ސ
 .5ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވާ ފައި ާ
ބަޖެޓުގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިތޯ ބަލައި ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިނަމަ ،ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކޮށް ތަކެތި
ޖޓު
ޓށް ހުށަހެޅުން .ބަ ެ
ބޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނި ަ
ފއިއެވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ަ
ނނަވާ ަ
ހޯދުމަށްފަހު ތިރީގައި ދަ ް
ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ބަޖެޓު އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފައިސާގެ މައްސަލަ
ހަމަޖައްސައި ތަކެތި ގަތުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ހ .މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމު.
ށ .މުދާ ގަންނަން އެދޭފޯމު.
ނ .މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު.
ލންތަކާބެހޭ ފޯމު.
ރ .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެ ު
ބ .ފައިސާގެ ބިލް.
ޅ .އަގު ހޯދާފައިވާ ލިއުންތައް.
 .6ގަތްތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ސްޓޮކް ހިސާބަށް ނެގުމަށްފަހު ތަކެތި
ބލައި
މބެހޭ ޔުނިޓާއި ޙަވާލު ކުރުން( .ސްޓޮކަށް ތަކެތި ަ
ކތި ކަ ާ
ޙވާލު ކުރުން .އެނޫން ތަ ެ
ތށް ތަކެތި ަ
ހޯދަށް އެދުނު ފަރާ ަ
ތ
ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ (ޅ) ގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ ޯ
ރން).
ބަލައި އެއާއެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކު ު

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު

މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި

ސްޓޮކުން ދޫކުރެވެންހުރި ތަކެތި

ނ
ތައްޔާރު ކުރު ް

ނ
ފޯމް ޙަވާލުކުރު ް

ދޫކުރުން

ސްޓޮކުން ލިބެންނެތް ތަކެތި
ނ
ހޯދުމަށްފޯމް ތައްޔާރު ކުރު ް

ބަޖެޓް ކޯޑުގައި ފައިސާ

ތިންތަނުން އަގު ނުލިބިއްޖެނަމަ،

ތިންތަނަކުން ލިއުމުން

މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމު

ހުރިތޯ ބެލުން

ކރުން
ލިޔުންތައްޔާރު ު

އަގު ހޯދުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓު ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރުން

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ،

ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން އެކަން

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކުން

ފައިސާގެމައްސަލަ ހަމަޖެއްސުން

އެންގުން

ގތުން
ތަކެތި ަ

މައްސަލަ ފައިލުކުރުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުން

ނ
ހޯދި ތަކެތި ސްޓޮކާ ޙަވާލުކުރު ް

ތަކެތިހޯދުމާބެހޭ ލިޔުންތައް

ޗށް އެދުނު ޔުނިޓާއި ތަކެތި
ތަކެއް ަ

ބަޖެޓާ ޙަވާލުކުރުން

ނ
ޙަވާލުކުރު ް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

6

އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން ( 25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެ  1,500,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް)

މަޤްޞަދު:
މި އިރުޝާދު ތަކަކީ މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ގަންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 1,500,000/-
ށ އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި
ޤވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ،އިދާރާއަ ް
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ އެތަކެތި ،މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ަ
ހޯދުމަށް ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތަކެވެ.

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް
.0

ތަކެއްޗަށް އެދޭ ޔުނިޓް.

.1

އޓާ މުވައްޒަފު (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް .އާރ .އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް)
ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ކަންތައް ބަލަހަ ް

.3

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް.

.4

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތައް.

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
.0

ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ލިޔުން.

.1

ހޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް.
ތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން ހުށަ ެ

.3

ކބެހޭ ފޯމު.
ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަ ާ

.4

ތަކެތި ގަތުމަށްކުރި އިޢުލާނު.

.5

ގޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.
ތަކެތި ގަތުމަށްކުރި އިޢުލާނާއި ު

.6

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް.

.7

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް.

.8

އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީ ޢައްޔަން ކުރި ލިޔުން.

.1

އިވެލުއޭޓް ކުރިގޮތުގެ ލިޔުން.

ޓކޮށް ނިމުނު ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ.
 .01އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އިވެލުއޭ ް
 .00ތަކެތި ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން.
 .01ތަކެތި ވިއްކި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބިލް.
 .03އޯޑަރު ފޯމް.
ތރެއިން އެންމެ އަގުހެޔޮ ފަރާތްނޫން ފަރާތަކުން ތަކެތި ގަތުމަށް އެދޭނަމަ ،އެސަބަބު
 .04ތަކެއްޗަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ެ
ބަޔާންކުރާ ލިޔުން.
ނ ބާޠިލް ކުރުމުން ނުވަތަ ދެފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ތިންފަރާތަށްވުރެ މަދުން
 .05ވިދިވިދިގެން ދެފަހަރަށް އިޢުލާ ު
ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ކުރަން ނިންމި ގޮތުގެ ލިޔުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

7

ކަންކުރަންވީގޮތް
.0

ފމްތައް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފަށް ލިބުމުން
ށހަޅާ،މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ޯ
މށް ހު ަ
ޔުނިޓްތަކުން ތަކެތިހޯދު ަ
ދ
ތ ހޯދުމަށް މުދާ ގަންނަން އެ ޭ
ތ ފާހަގަ ކޮށް އެތަކެ ި
ތ ތަކެ ި
ތ ދޫކޮށް ،ސްޓޮކްގައި ނެ ް
ސްޓޮކުން ދޫކުރެވެން ހުރި ތަކެ ި
ބހޭ ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުން.
ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓާ ެ

.1

ބނުންވާނަމަ ،އެކަން އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔެ
އ ވަކިޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ހުންނަން ޭ
ގަންނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއްގަ ި
ތ
ފޞީލްތަކާއި ،ތަކެ ި
ކތީގެ ޢަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި އެތަކެތީގެ ކޮންފިގަރޭޝަންފަދަ ތަ ް
ހުށަހެޅުން(.ތަ ެ
ޞލްކޮށް)
ހޯދާބޭނުމެއް ތަފް ީ

.3

ހއްދަ ހޯދުން.
ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލުން ު

.4

ނންވާ ފައިސާ
ނން ބޭ ު
ތ ގަން ަ
ވހަކަ ދައްކައިގެން ތަކެ ި
ޓ އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ާ
ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަޖެ ް
ބަޖެޓުގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިތޯ ބަލައި ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިނަމަ ،ތަކެއްޗަށް އޯޑަރުކޮށް ތަކެތި
ށ ހުށަހެޅުން .ބަޖެޓު
ޓ ް
ޖޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނި ަ
ފއިއެވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލު ބަ ެ
ހޯދުމަށްފަހު ތިރީގައި ދަންނަވާ ަ
ސ ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފައިސާގެ މައްސަލަ
އންޑް ފައިނޭން ް
ނމަ ،ބަޖެޓު ެ
ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ނެތް ަ
ހަމަޖައްސައި ތަކެތި ގަތުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

.5

ނމަ ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުން .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރާނީ
ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރި ަ
ގ ބާބު  1ގެ  1.08ގައިވާ ގޮތަށް.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު ެ

.6

ނޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑިއާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭ ގޮތަށް
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންނަ ް
އިޢުލާނު ކުރުން( .އިޢުލާނު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ
ރށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވައި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމަށް ަ
މޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،
ވންަ .
އޢުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށް ފޮނު ު
އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާ ި
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ  17ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން).

.7

މޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ަ
ނހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކާއި
މަޢުލޫމާތު ދޭ ް
ށ ލިސްޓުގައި ސޮއި
ނޓުކޮ ް
ޙަވާލުކުރުން .އަދި ޙާޟިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި މޯބައިލް ނަމްބަރު ޯ
ކުރުވުމަށްފަހު ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން.

.8

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި
އެޑްރެހާއި އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށްލިޔެ ،ޙާޟިރުވި ފަރާތުގެ ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް ހުރިހާ
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ  1.07ގައިވާ
ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން( .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ ދައުލަ ު
ހޅާ ފޯމު" ގައެވެ).
ގޮތަށް "އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ަ

.1

ތަކެތި ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން މަދުވެގެން  13ފަރާތުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެގިނަ ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު
ށހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް،
ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،ހު ަ
ޓ ޢައްޔަން ކުރުން.
އެކުލަވާލަންޖެހޭ އިވެލުއޭޓް ކޮމެ ީ

 .01ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އިޢުލާނާއި ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ
އވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލު ކުރުން.
ލިސްޓާއި އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި މިތަކެތި ި
 .00އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ތަކެތި ގަތުމަށް ޙަވާލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން .އަދި
އެއަށްފަހު މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ފުރިހަމަކޮށް ހުރިހާ ލިއުންތައް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓާއި ޙަވާލު ކުރުން.
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

8

(އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ވަޒަން ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ
 1.08އާއި  1.21ގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލަންވާނެއެވެ).
 .01ތަކެތި ގަތުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުން( .މަސައްކަތް ޙަވާލު
ކުރާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ  1.22ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް
ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި)
ށ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޙާޟިރު ނުވިނަމަ ،ނުވަތަ
 .03ތަކެތި ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަ ް
ނމުގެ މަސައްކަތުގައި
ތިންފަރާތަށްވުރެ މަދުން ޙާޟިރުވިނަމަ ،އެކަމާބެހޭ ލިއުމުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ދި ު
އުޅުނު މުވައްޒަފާއި ކަމާބެހޭ ވެރިން ސޮއިކުރެއްވުން.
ށހެޅުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޙާޟިރު ނުވިނަމަ،
ގޅޭގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހު ަ
ލނާ ު
 .04ތަކެތި ހޯދުމަށްކުރި އިޢު ާ
ދސީ ހިސާބު ނެގުމުގެ
މގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް ،އަން ާ
ރތަށްވުރެ މަދުން ޙާޟިރުވިނަމަ ،އެކަމާބެހޭ ލިއު ު
ނުވަތަ ތިންފަ ާ
މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފާއި ކަމާބެހޭ ވެރިން ސޮއި ކުރެއްވުން.
ދސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ވަކިފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވެން ނެތްކަމަށް
 .05އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އަން ާ
އސް.އޯ.ޕީގެ  31ވަނަ ނަމްބަރާއި  31ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި
ނިންމައިފިނަމަ ނުވަތަ މި ެ
އ
ޢލާނު ކުރާއިރު މި އެސް.އޯ.ޕީގެ  6ވަނަ ނަމްބަރާ ި
ގތަށް އި ު
ނ އިޢުލާނު ކުރުން( .މި ޮ
ރށް އަލު ް
ވެއްޖެނަމަ،ދެވަނަ ފަހަ ަ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން).
ނ
 .06ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާ ު
ރތްތަކަށް އެންގުން.
ދސީ ހިސާބު ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރިކަން އެފަ ާ
ކުރާނަމަ ،ކުރިން ހުށަހެޅި އަން ާ
 .07ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ތިންފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،ހޯދަން ބޭނުންވާ މުދާ
ކން ލިއުމުން އަގު ހޯދައި އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކުން ތަކެތި ގަތުން.
ޢާންމުކޮށް ވިއްކާ ތިން ތަނަ ު
ތ އެބާވަތުގެ މުދާ
ނތަނުން އެވަގު ު
އކަން ހުންނަ ތަ ް
ލބިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ތަކެތި ޢާންމުކޮށް ވި ް
 .08ތިން ތަނުން އަގު ނު ި
ލިބެން ނެތްކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދުން .ނުވަތަ ލިޔުން ތައްޔާރު ކުރުން.
ލ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުން.
ނނަވާފައިއެވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞް ު
 .01ތަކެތި ހޯދުމަށްފަހު ތިރީގައި ދަ ް
ހ .މުދާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭފޯމު.
ށ .މުދާ ގަންނަން އެދޭފޯމު.
ނ .މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު.
ލންތަކާބެހޭ ފޯމު.
ރ .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެ ު
ބ .ތަކެތި ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނު.
ޅ .އިޢުލާނާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.
ކ .އެއްބަސްވުން.
އ .ފައިސާގެ ބިލް.
ނ ހުއްދަކުރި ލިޔުން.
ވ .ތަކެތި ގަތުމަށް ކައުންސިލު ް
ތ
 .11ގަތްތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ސްޓޮކް ހިސާބަށް ނެގުމަށްފަހު ތަކެ ި
ހޯދަށް އެދުނު ފަރާތަށް ތަކެތި ޙަވާލު ކުރުން .އެނޫން ތަކެތި ކަމާބެހޭ ޔުނިޓާއި ޙަވާލު ކުރުން( .ސްޓޮކަށް ތަކެތި
މ
ގ  2ވަނަ މާއްދާގެ  2ގެ (ޅ) ގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަ ަ
ޤވާޢިދުގެ ބާބު ެ 1
ބަލައި ގަތުމުގައި މާލިއްޔަތު ަ
ށ ޢަމަލު ކުރުން).
ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލައި އެއާއެއްގޮތަ ް

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ
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ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
 .0ވަކި ފަރާތަކުން ނުވަތަ ވަކި ބުރޭންޑަކުން ނުވަތަ ވަކި މޮޑެލް އެއްގެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާނަމަ ،އެގޮތަށް
ލކޮށް ބަޔާންކޮށް ތަކެތި ހޯދުމަށް އެދުނު ޔުނިޓުން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮކިޔުމަންޓް
ފޞީ ު
ރށް ތަ ް
އެދުނު ސަބަބު ވަ ަ
ޔުނިޓާއި ޙަވާލު ކުރުން( .މި ރިޕޯޓުގައި ޔުނިޓު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ސޮއި ކުރެއްވުން).
 .1މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި އަންދާސީ ހިސާބުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތުން( .އަގު
ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީއާއެކުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތުން .އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު ގުނާނީ
ގން އޮތުން).
ތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކޮށް އެނ ެ
ނ ޯ
ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެ ް
ތ
ނހުރުން .އަދި ތަކެ ި
ޒފަކު އެތަކެތި ބަލައި ޗެކް ކުރަ ް
ތކެއްޗަށް އެދުނު ޔުނިޓުގެ މުވައް ަ
ގންނައިރު ަ
 .3ގަތް ތަކެތި ބަލައި ަ
ކތި ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުން.
އ ތަކެތި ހަމައަށް ހުރިކަމަށް ތަ ެ
ވިއްކި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލުގަ ި

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު

މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު

ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި

ސްޓޮކުން ދޫކުރެވެންހުރި ތަކެތި

ސްޓޮކުން ލިބެންނެތް ތަކެތި

ނ
ތައްޔާރު ކުރު ް

ނ
ފޯމް ޙަވާލުކުރު ް

ދޫކުރުން

ނ
ހޯދުމަށްފޯމް ތައްޔާރު ކުރު ް

ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން އެކަން

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ،

ބަޖެޓް ކޯޑުގައި ފައިސާ

މުދާ ގަންނަންއެދޭ ފޯމު

އެންގުން

ފައިސާގެމައްސަލަ ހަމަޖެއްސުން

ހުރިތޯ ބެލުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓު ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ނ
ކރު ް
ތައްޔާރު ު

އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

ނ
ތަކެތި ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރު ް

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުން

ހުށަނޭޅިނަމަވެސް އަލުން އިޢުލާނުކުރުން

މައްސަލަ އިވެލުއޭޝަން

މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރާނެ

ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލުކުރުން

ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން

ނ
ތައްޔާރު ކުރު ް

ނ
ހޯދި ތަކެތި ސްޓޮކާ ޙަވާލުކުރު ް

ޗށް އެދުނު ޔުނިޓާއި
ތަކެއް ަ

ތަކެތި ހޯދުމާބެހޭ ލިޔުންތައް

ނ
ލކުރު ް
ތަކެތި ޙަވާ ު

ބަޖެޓާ ޙަވާލުކުރުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ނުވިނަމަ އަލުން އިޢުލާނުކުރުން

ތިންފަރާތުންއަންދާސީ ހިސާބު

މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން

ހޯދި ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިންފަރާތުންޙާޟިރު

ނ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރު ް

އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނަކުން

ތިންފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅިނަމަ

ގތުން
ތަކެތި ަ

ތިންފަރާތުން އަގު ހޯދުން

ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުން

މައްސަލަ ފައިލުކުރުން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތް ކުރުން ( 0111ރުފިޔާއިން ދަށުގެ)

މަޤްޞަދު:
ކރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  1,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ
މި އިރުޝާދު ތަކަކީ މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތާއި ު
އަގުހެޔޮކޮށް ހޯދާ ޚިދުމަތާއި ކުރާމަސައްކަތްތައްދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ،އިދާރާއަށް އެންމެ
ފައިދާހުރިގޮތުގައި ކުރުމަށް ،ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތަކެވެ.

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް
 .0ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޔުނިޓް.
އޓާ މުވައްޒަފު (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް .އާރ .އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް)
 .1ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ކަންތައް ބަލަހަ ް
 .3ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް.
 .4ޚިދުމަތްދިން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތް.

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 .0ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު
 .1ޚިދުމަތްދިން ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބިލް.
ކބެހޭ ފޯމު.
 .3ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަ ާ
 .4މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ލިޔުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން.
 .5ހޯދި ޚިދުމަތް ނުވަތަ ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގުއެނގޭނޭ ލިޔުން.

ކަންކުރަންވީގޮތް
ނފަދަ ކަމެއް ކުރަން
ދ ް
ތ އެއްޗެއް މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއް ހެ ު
މށް ނުވަ ަ
ހދު ަ
 .0ޔުނިޓުތަކުން ޚިދުމަތެއް ޯ
ވ ކަންތައް ތަފްޞީލުކޮށްލިޔެ ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމު
ނން ާ
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަމަކަށް ބޭނުންވާ ޔުނިޓަކުންކުރަންބޭ ު
ށހެޅުން.
ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ ޔުނިޓަށް ހު ަ
 .1ޕްރޮ ކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަޖެޓުގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން
ހުރިތޯ ބަލައި ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިނަމަ ،އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުން .ބަޖެޓު ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ނެތްނަމަ،
އ
ސގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސައި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކަންތަ ް
ނންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފައި ާ
ބަޖެޓު އެންޑް ފައި ޭ
ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ށ
ނންވުމުން ބޭނުންވާ މަސައްކަތަ ް
ތ އެއްޗެއް ހަދަން ބޭ ު
ތ އެއްޗެއް މަރާމާތުކުރުން ނުވަ ަ
ބނުންވާ ޚިދުމަތް ނުވަ ަ
 .3ހޯދަން ޭ
ނމެ ރަނގަޅަށްކުރާ ފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގުހޯދައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ
ބަލައި އެބާވަތުގެ ކަންކަން އެ ް
އެއްގޮތަށް އެފަރާތާ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުން.
އވާ ލިޔުންތަކުގެ އަޞްލާއެކު ފައިސާގެ މައްސަލަ
މށްފަހު ތިރީގަ ި
 .4މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތު ަ
ހަމަޖައްސަން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުން.
ހ .ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު
ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ށ .އަގުހޯދި ލިޔުން.
ނ
ނ .މަސައްކަތް ބަލައިގަތް ލިއު ް
މ
ލންތަކާބެހޭ ފޯ ު
ރ .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެ ު
ނ
ބ .މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ލިޔުން ނުވަތަ އެއްބަސްވު ް
ޅ .ފައިސާގެ ބިލް

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު

ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމު ތައްޔާރު
ނ
ކުރު ް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ

ޕްރޮކިޔުމަންޓު ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރުން

ބެލުންތަކާބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުން

މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދުން

މަސައްކަތާ ބެހޭ ލިޔުންތައް

މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް

ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ،

ބަޖެޓާ ޙަވާލުކުރުން

ބަލައިގަތުން

ކރުން
މަސައްކަތްޙަވާލު ު

ފައިސާގެމައްސަލަ ހަމަޖެއްސުން

ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

މައްސަލަ ފައިލުކުރުން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތް ކުރުން ( 1,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް)

މަޤްޞަދު:
މި އިރުޝާދު ތަކަކީ މި އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ކުރަން ބޭނުންވާ މަރާމާތާއި ހަދަން ބޭނުންވާ އެއްޗިއްސާއި
ގތެރެއިން  1,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  25,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ އެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ
ތަންތަނު ެ
މަސައްކަތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ،އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ކުރުމަށް
ކވެ.
ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތަ ެ

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް
 .0ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޔުނިޓް.
އޓާ މުވައްޒަފު (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް .އާރ .އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް)
 .1ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ކަންތައް ބަލަހަ ް
 .3ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް.
 .4ޚިދުމަތްދޭ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާފަރާތް.

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 .0ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމު.
ދފައިވާ ލިއުން.
ތން އަގުހޯ ާ
 .1މަދުވެގެން ތިންފަރާ ު
 .3ޚިދުމަތްދިން ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބިލް.
ކބެހޭ ފޯމު.
 .4ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަ ާ
ދސް.
 .5މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރު ާ
 .6މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން.
 .7މަސައްކަތް ބަލައިގަތް ލިއުން.

ކަންކުރަންވީގޮތް
ށ
ނޓަ ް
ށ އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ ޔު ި
ތއް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެ ޚިދުމަތަ ް
ނތައް ަ
ބނުންވާ ކަ ް
 .0ޔުނިޓުތަކުން ޭ
ހުށަހެޅުން.
ނންވާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަސައްކަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުން.
 .1ހޯދަން ބޭ ު
ގ
ތކުން ލިއުމުން އަގު ހޯދުން .ތިންފަރާތަކުން އަ ު
ވތަ މަސައްކަތްކުރާ ތިން ފަރާ ަ
ތ ނު ަ
ބނުންވާ ޚިދުމަ ް
 .3ހޯދަން ޭ
ށ ލިޔެ ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުން.
ނނަމަ އެކަން އެނގޭގޮތަ ް
ނުލިބު ު
 .4ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަޖެޓުގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން
ހުރިތޯ ބަލައި ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިނަމަ ،އެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުން .ބަޖެޓު ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ނެތްނަމަ،
އ
ސގެ މައްސަލަ ހަމަޖައްސައި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކަންތަ ް
ނންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ފައި ާ
ބަޖެޓު އެންޑް ފައި ޭ
ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ތ
ވ ަ
ގ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ނު ަ
ގބެލި ލިއުންތަކު ެ
 .5ފައިސާގެ މައްސަލަ ހަމަޖެހުމުން ލިބިފައިވާ ،އަ ު
ޅފައިވާ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައި އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރަން( ،ދައުލަތުގެ
މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަ ާ
މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް އެފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން).
އވާނަމަ މަސައްކަތް
ފހު މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކޮށްފަ ި
 .6މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައި ޗެކު ކުރުމަށް ަ
ބަލައިގަތުން.
މސައްކަތް ބަލައިގަތުން.
 .7މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކޮށްފައިނެތްނަމަ ރަނގަޅުކުރުވުމަށްފަހު ަ
ޓ
ނތަކުގެ އަޞްލު ބަޖެ ް
ފއިސާގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް ،ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ލިޔު ް
 .8މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ަ
ށހެޅުން.
އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓަށް ހު ަ
ހ .ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު.
ށ .އަގު ހޯދާފައިވާ ލިއުންތައް.
ނ .ޚިދުމަތްދިން ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބިލް.
ރ .މަސައްކަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.
ބ .މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން.
ޅ .މަސައްކަތް ބަލައިގަތް ލިއުން.
ލންތަކާބެހޭ ފޯމު.
ކ .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެ ު

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު ތައްޔާރު

ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓާއި ފޯމް

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ނ
ކުރު ް

ނ
ޙަވާލުކުރު ް

ބެލުންތަކާބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުން

ކރުން.
ތައްޔާރު ު

ރތެއް
މަސައްކަތް ޙަވާކުރާނެ ފަ ާ

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ،

ކަނޑައެޅުން.

ތިންތަނުން އަގު ނުލިބިއްޖެނަމަ،

ފައިސާގެމައްސަލަ ހަމަޖެއްސުން

ކރުން
ލިޔުންތައްޔާރު ު

މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ހެދުން

ނ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރު ް

މަސައްކަތް ނިމުމުން
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވުން

މައްސަލަ ފައިލުކުރުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ތިންފަރާތުން އަގު ހޯދުން.

މަސައްކަތާ ބެހޭ ލިޔުންތައް
ބަޖެޓާ ޙަވާލުކުރުން

ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ހޯދުން ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުން ( 25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެ  1,500,000/-ރުފިޔާއާއި ހަމައަށް)

މަޤްޞަދު:
ގ
މި އިރުޝާދު ތަކަކީ މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ ތަންތަން ހެދުން ފަދަ ކަންތައްތަކު ެ
ތެރެއިން 25,000/-ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  1,500,000/-ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނަމަ އެކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ،އިދާރާއަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ކުރުމަށް ،ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތަކެވެ.

މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް
 .0ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޔުނިޓް.
އޓާ މުވައްޒަފު (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް .އާރ .އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޔުނިޓް)
 .1ޕްރޮކިޔުމަންޓްގެ ކަންތައް ބަލަހަ ް
ޓ.
 .3ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނި ް
 .4މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް.

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
 .0ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް.
މ.
ކބެހޭ ފޯ ު
 .1ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަ ާ
 .3މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.
ނ.
 .4މަސައްކަތާބެހޭގޮތުންކުރި އިޢުލާ ު
އ.
 .5ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތަ ް
ޓ.
 .6މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސް ް
 .7އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް.
 .8އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީ ޢައްޔަން ކުރި ލިޔުން.
 .1އިވެލުއޭޓް ކުރިގޮތުގެ ލިޔުން.
ޓކޮށް ނިމުނު ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ.
 .01އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން އިވެލުއޭ ް
 .00މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން.
 .01މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިއުން.
ލ.
 .03މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބި ް

ކަންކުރަންވީގޮތް
 .0ޔުނިޓްތަކުން

ނންވާ
ބޭ ު

ޚިދުމަތް

ނުވަތަ

މަސައްކަތް

ފޞީލުކޮށްލިޔެ
ތަ ް

ޚިދުމަތަށް

އެދޭ

ފޯމުފުރިހަމަކޮށް

ހޅުން.
ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ ޔުނިޓަށް ހުށަ ެ
 .1ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބަޖެޓުގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން
ހުރިތޯ ބެލުން .ބަޖެޓު ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރެވެން ނެތްނަމަ ،ބަޖެޓު އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓާއި
ވާހަކަ ދައްކައިގެން އައިޓަމް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
 .3ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރިނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރުން .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރު ކުރާނީ
ގ ބާބު  1ގެ  1.08ގައިވާ ގޮތަށް.
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު ެ

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ށ
ދސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚާއި ގަޑި އެނގޭ ގޮތަ ް
ނޖެހޭ ދުވަހާއި ގަޑިއާއި އަން ާ
ނނަ ް
 .4މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަ ް
ގ
ނ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ެ
އޓުމުގެ އިތުރު ް
ތޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބެހެ ް
އ ޮ
އިޢުލާނު ކުރުން( .އިޢުލާނު ަ
ވއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ށ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނު ަ
ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމަ ް
އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށް ފޮނުވުން .މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް މަދުވެގެން ރަސްމީ  17ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުން).
ހފައިވާ ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
 .5މަޢުލޫމާތު ދޭންހަމަޖެ ި
ޙަވާލުކުރުން .އަދި ޙާޟިރުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި މޯބައިލް ނަމްބަރު ނޯޓުކޮށް ލިސްޓުގައި ސޮއި
ކުރުވުމަށްފަހު ލިސްޓުގެ ކޮޕީއެއް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން.
ހ
ރ ާ
 .6އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ހު ި
ހ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި
ފަރާތްތަކުގެ ޙާޟިރުގައި އަންދާސީ ހިސާބުތައް ކެނޑުމަށްފަ ު
ޓގެ ކޮޕީއެއް ހުރިހާ
ތގެ ސޮއި ކުރުވުމަށްފަހު ލިސް ު
އެޑްރެހާއި އަގާއި މުއްދަތު އެނގޭގޮތަށްލިޔެ ،ޙާޟިރުވި ފަރާ ު
ތގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ  1.07ގައިވާ
ނދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނީ ދައުލަ ު
ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުން( .އަ ް
ހޅާ ފޯމު" ގައި).
ގޮތަށް "އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަ ަ
 .7މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން މަދުވެގެން  13ފަރާތުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެގިނަ ފަރާތުން
ސ ހިސާބުތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ
ވނަމަ ،ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާ ީ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ާ
ޔން ކުރުން.
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ،އެކުލަވާލަންޖެހޭ އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީ ޢައް ަ
 .8ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އެންޓްރީ ކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އިޢުލާނާއި ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓާއި
ކމެޓީއާއި ޙަވާލު ކުރުން.
ތ ޝީޓާއި މިތަކެތި އިވެލުއޭޓް ޮ
އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ މަޢުލޫމާ ު
ހ
އ މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން .އަދި އެއަށްފަ ު
އންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލަ ި
 .1އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީން ަ
މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީއާއި ޔައުމިއްޔާ ފުރިހަމަކޮށް ހުރިހާ ލިއުންތައް ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓާއި ޙަވާލު ކުރުން.
ބ  1ގެ 1.08
ދގެ ބާ ު
ގ ޤަވާޢި ު
އ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ
ދސީ ހިސާބުތައް ވަޒަން ކުރުމުގަ ި
ޓން އަން ާ
(އިވެލުއޭޝަން ކޮމެ ީ
އާއި  1.21ގައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލަންވާނެ).
 .01މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތާއި މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރުން( .މަސައްކަތް
ޙަވާލު ކުރާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ  1.22ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް
ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި)
ސ ފަރާތަކުން ޙާޟިރު
ނ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެއްވެ ް
ހދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތު ް
 .00މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޯ
ތ
ވރެ މަދުން ޙާޟިރުވިނަމަ ،އެކަމާބެހޭ ލިއުމުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް ،މަޢުލޫމާ ު
ތންފަރާތަށް ު
ނުވިނަމަ ،ނުވަތަ ި
ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފާއި ކަމާބެހޭ ވެރިން ސޮއިކުރެއްވުން.
 .01މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ފރާތަށްވުރެ މަދުން ޙާޟިރުވިނަމަ ،އެކަމާބެހޭ ލިއުމުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް ،އަންދާސީ
ޙާޟިރު ނުވިނަމަ ،ނުވަތަ ތިން ަ
ހިސާބު ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފާއި ކަމާބެހޭ ވެރިން ސޮއި ކުރެއްވުން.
މ
 .03އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީން އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ވަކިފަރާތަކާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވެން ނެތްކަމަށް ނިންމައިފިނަ ަ
ނުވަތަ މި އެސް.އޯ.ޕީގެ  33ވަނަ ނަމްބަރާއި  31ވަނަ ނަމްބަރުގައިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ،ދެވަނަ
ފަހަރަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުން( .މިގޮތަށް އިޢުލާނު ކުރާއިރު މި އެސް.އޯ.ޕީގެ  5ވަނަ ނަމްބަރާއި އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުން).

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ
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ލނު
ވނަ ފަހަރަށް އިޢު ާ
ށ ދެ ަ
ހސާބު ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮ ް
އއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ި
 .04ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ެ
ރތްތަކަށް އެންގުން.
ދސީ ހިސާބު ނުވަތަ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލް ކުރިކަން އެފަ ާ
ކުރާނަމަ ،ކުރިން ހުށަހެޅި އަން ާ
 .05ދެވަނަ

ފަހަރަށް

އިޢުލާނު

ކުރުމުންވެސް

ތިންފަރާތުން

ނދާސީ
އަ ް

ހިސާބު

ހުށަނާޅައިފިނަމަ،

ވ
ކުރަންބޭނުން ާ

ގޅު ފަރާތަކާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން( .މަސައްކަތް
މ ރަނ ަ
ނ އަގު ހޯދައި އެން ެ
ކ ް
މަސައްކަތްކުރާ ތިން ތަނަ ު
ޙަވާލުކުރާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ބާބު  1ގެ  1.22ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކޮށް
ދެފަރާތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައި)
ނމަ ،އެކަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފާއި ވެރިން ސޮއިކުރުން.
ލބިއްޖެ ަ
 .06ތިން ފަރާތަކުންއަގު ނު ި
 .07މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ބަލައިގަނެ ސޮއިކުރުން.
 .08މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނުކުރެވިހުރިނަމަ ރަނގަޅުކުރުވުމަށްފަހު މަސައްކަތް ބަލައިގަތުން.
ބޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރުން.
ތރީގައިވާ ލިއުންތަކުގެ އަޞްލު ަ
 .01މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ި
ހ .ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް.
ށ .މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް.
ޢލާނު.
ނ .މަސައްކަތާބެހޭގޮތުންކުރި އި ު
ރ .ހުށަހެޅި އަންދާސީ ހިސާބުތައ.
ބ .މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ޙާޟިރުވި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް.
ޅ .އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް.
ކ .އިވެލުއޭޓް ކުރިގޮތުގެ ލިއުން.
އ .އިވެލުއޭޓް ކޮމެޓީން އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމުނު ގޮތުގެ ޔައުމިއްޔާ.
ވ .މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން.
މ .މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިއުން.
ފ .މަސައްކަތްކުރި ފަރާތުގެ ފައިސާގެ ބިލް.
ލންތަކާބެހޭ ފޯމު.
ދ .ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެ ު

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ
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މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީގޮތުގެ ފްލޯޗާޓު

ކށް
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުތައްޔާރު ޮ

ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ

ބަޖެޓް ކޯޑުގައި ފައިސާ

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓާ ޙަވާލުކުރުން

ބެލުންތަކާބެހޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުން

ހުރިތޯ ބެލުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ނ
ކރު ް
ތައްޔާރު ު

ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން އެކަން

ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ނެތްނަމަ،

އެންގުން

ފައިސާގެމައްސަލަ ހަމަޖެއްސުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން

އިޢުލާނު ކުރުން

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޢުލޫމާތު

ތިންފަރާތުންއަންދާސީ ހިސާބު

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިންފަރާތުންޙާޟިރު

ދިނުން

ހުށަނޭޅިނަމަވެސް އަލުން އިޢުލާނުކުރުން

ނުވިނަމަ އަލުން އިޢުލާނުކުރުން

އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން

މމުން
ސއްކަތް ނި ު
މަ ަ
ނ
އގަތު ް
ސއްކަތް ބަލަ ި
މަ ަ

މަސައްކަތާބެހޭ ލިޔުންތައް
ބަޖެޓާ ޙަވާލުކުރުން

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

މައްސަލަ އިވެލުއޭޝަން

މަސައްކަތް ޙަވާލު ކުރާނެ

ކޮމެޓީއާއި ޙަވާލުކުރުން

ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން

ނ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރު ް

ފައިސާ ޙަވާލު ކުރުން

މަސައްކަތު އެއްބަސްވުން ތައްޔާރު
ނ
ކުރު ް

މައްސަލަ ފައިލުކުރުން
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c
ނަމޫނާ 0

ރ
އދާ ާ
އތޮޅުކައުންސިލްގެ ި
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ަ
ގއ .ވިލިނގިލި،

ނަމްބަރު:

ދިވެހިރާއްޖެ.

ތާރީޚް:
އަގުބަލާފޯމް
ތަކެތީގެއަގު ބެލިތަނުގެ ނަން:
ޢަދަދު

ރޭޓް

ތަކެތީގެ ނަން (ސައިޒު ،ބަރުދަން ،މޮޑެލް ފަދަ ތަފްޞީލްތައް އެނގޭގޮތަށް)

އަގު

ޖުމްލަ:

ނ
އަގުބެލި ތަނު ް
ސޮއި

ނ
ނަ ް

ތާރީޚް

ށ
އިދާރާގެ ބޭނުމަ ް
ސޮއި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ސޮއި

ތާރީޚް

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަލައިގަތް
ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ
ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަނެއް ފަރާތުގައި

ތ
ތރު މަޢުލޫމާ ު
ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އި ު
ތފްޞީލްތައް
ޝންފަދަ ަ
އތަކެތީގެ ކޮންފިގަރޭ ަ
ގ ޢަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި ެ
 .0މި ފޯމްގައި ،ތަކެތީ ެ
ހިމެނުން .މިސާލު:
ހ .ކާޓްރިޖް ލޭޒަޖެޓް ޕްރިންޓަރ  3111ގެ ކަޅު ނުވަތަ އެހެން ކުލައެއްނަމަ އެކުލައެއް
ށ 0 .ފުޅި މާމަލެމަން  211އެމް.އެލް
ނ 0 .ރީމް ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާސް  11ގްރާމްގެ ހުދު  A4ސައިޒުގެ
ރ 0 .އެއަރކޯން  01111ބީ.ޓީ.ޔޫ ހިޓާޗީ އިންވާޓަރ
ބ 0 .ޓީވީ  01އިންޗީގެ ހިޓާޗީ (ފަތިމޮނީޓަރ)
ޅ 0 .ޕެކެޓް އޯމޯ (ބީ 0 )28ކިލޯގެ
ލ
ކ 0 .އެނަޖީ ލައިޓް ތުރެޑް ( 00ވޯޓު) ރަތްއަ ި
 .1މިފޯމު ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކުރާނީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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c
ނަމޫނާ 1
ރ
އދާ ާ
އތޮޅުކައުންސިލްގެ ި
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ަ
ގއ .ވިލިނގިލި،
ނަމްބަރު:

ދިވެހިރާއްޖެ.

މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުން ނުވަތަ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ޚަރަދު
ކުރެވެން ހުރިކަން ޔަޤީންކުރާ ފޯމު
ކޯޑު
ނަމްބަރު

ޢަދަދު

ބޭނުން

ބޭނުންވާ ތަކެތި /ޚިދުމަތް

ޚަރަދު ކުރެވެން ހުރި

ފައިސާގެ

ބަޖެޓް

ޢަދަދު

ހުރި

ނެތް

އާމްދަނީ
ހުރި

ނެތް

ޖުމްލަ:
ނަން

މަޤާމް

ސޮއި

ތާރީޚް

ފައިސާހުރިކަން ޔަޤީން ކުރަން އެދުނު
ފައިސާއާއިބެހޭ ޔުނިޓުން
ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދިން

ނަން

ސޮއި

ތާރީޚް

މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަނެއް ފަރާތުގައި

ތ
ތރު މަޢުލޫމާ ު
ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އި ު
 .0މި ފޯމްގައި ،ތަކެތީގެ ޢަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި އެތަކެތީގެ ކޮންފިގަރޭޝަންފަދަ ތަފުޞީލްތައް ހިމެނުން .މިސާލު:
ހ .ކާޓްރިޖް ލޭޒަޖެޓް ޕްރިންޓަރ  3111ގެ ކަޅު ނުވަތަ އެހެން ކުލައެއްނަމަ އެކުލައެއް
ށ 0 .ފުޅި މާމަލެމަން  211އެމް.އެލް
ނ 0 .ރީމް ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާސް  11ގްރާމްގެ ހުދު  A4ސައިޒުގެ
ރ 0 .އެއަރކޯން  01111ބީ.ޓީ.ޔޫ ހިޓާޗީ އިންވާޓަރ
ބ 0 .ޓީވީ  01އިންޗީގެ ހިޓާޗީ (ފަތިމޮނީޓަރ)
ޅ 0 .ޕެކެޓް އޯމޯ (ބީ 0 )28ކިލޯގެ
ކ 0 .އެނަޖީ ލައިޓް ތުރެޑް ( 00ވޯޓު) ރަތްއަލި
 .1ތަކެތި ހޯދާބޭނުން ލިޔާއިރު ،އެ އެއްޗެއް ހޯދާބޭނުން ތަފްޞީލްކޮށް ފޯމްގައި ލިއުން.
 .3މިފޯމު ތައްޔާރުކުރާނީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން .ފޯމް ފުރިހަމަކުރާނީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓާއި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
ޔުނިޓުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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c
ނަމޫނާ 3

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނަމްބަރު:

ގއ .ވިލިނގިލި،

ތާރީޚް:

ދިވެހިރާއްޖެ.

ޚިދުމަތަށްއެދޭ ފޯމު

ޢަދަދު

ހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް

ސޮއި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ތަފްޞީލް

ނަން

ސޮއި

މަޤާމް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ޔުނިޓުގެ
މުވައްޒަފުގެ:
ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ:

އިދާރީ ބޭނުމަށް
ސޮއި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ސޮއި

ތާރީޚް

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަލައިގަތް
ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ
ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ފޯމު ފުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަނެއް ފަރާތުގައި

ތ
ތރު މަޢުލޫމާ ު
ފޯމު ފުރަންވީ ގޮތުގެ އި ު
 .0ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކާއި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ސަބަބު ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔުން.
 .1އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނަމާއި
އެހެނިހެން ތަފްޞީލުތަކާއި ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ޚުލާޞާކޮށް ލިޔުން.
 .3މިފޯމު ޚިދުމަތަކަށް އެދޭ ޔުނިޓަކުން ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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c
ނަމޫނާ 4

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ނަމްބަރު:

ގއ .ވިލިނގިލި،

ތާރީޚް:

ދިވެހިރާއްޖެ.

މުދާ ގަންނަން އެދޭ ފޯމު
ބޭނުންވާ

މިހާރު

ތަފްޞީލު

ޢަދަދު

ސޮއި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ސްޓޮކްގައިހުރި

ބޭނުންވާ ތާރީޚް

ނަން

އެދުނު

މުދާ ލިބިގަތުމަށްއެދޭ

ޔުނިޓު

ފޯމު ނަންބަރު

ސޮއި

މަޤާމް

ސްޓޮކާއި ޙަވާލުވެހުރި:
ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ:

ށ
އިދާރާގެ ބޭނުމަ ް
ސޮއި ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް

ސޮއި

ތާރީޚް

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ބަލައިގަތް
ޔުނިޓުގެ ވެރިޔާ
ސެކްޝަންގެ ވެރިޔާ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަނެއް ފަރާތުގައި
ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ތ
ތރު މަޢުލޫމާ ު
ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އި ު
ދ ތަފުޞީލްތައް
 .0މި ފޯމްގައި ،ތަކެތީގެ ޢަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި އެތަކެތީގެ ކޮންފިގަރޭޝަންފަ ަ
ހިމެނުން .މިސާލު:
ހ .ކާޓްރިޖް ލޭޒަޖެޓް ޕްރިންޓަރ  3111ގެ ކަޅު ނުވަތަ އެހެން ކުލައެއްނަމަ އެކުލައެއް
ށ 0 .ފުޅި މާމަލެމަން  211އެމް.އެލް
ނ 0 .ރީމް ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާސް  11ގްރާމްގެ ހުދު  A4ސައިޒުގެ
ރ 0 .އެއަރކޯން  01111ބީ.ޓީ.ޔޫ ހިޓާޗީ އިންވާޓަރ
ބ 0 .ޓީވީ  01އިންޗީގެ ހިޓާޗީ (ފަތިމޮނީޓަރ)
ޅ 0 .ޕެކެޓް އޯމޯ (ބީ 0 )28ކިލޯގެ
ލ
ކ 0 .އެނަޖީ ލައިޓް ތުރެޑް ( 00ވޯޓު) ރަތްއަ ި
 .1ތަކެތި ހޯދާބޭނުން ލިޔާއިރު ،ޢާންމު ގޮތެއްގައި ސްޓޮކްގައި ބަހައްޓައިގެން ދޫކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން
ނ ތަފުޞީލްކޮށް ފޯމްގައި ލިއުން.
ނލިއުމާއި ،އެ އެއްޗެއް ހޯދާބޭނު ް
ތަކެތި ސްޓޮކަށް ހޯދާނަމުގައި ު
ލ ޕްރޮކިޔުމަންޓް
ފ ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު އަޞް ު
 .3މިފޯމުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީއެއް ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަ ު
ޔުނިޓާއި ޙަވާލުކުރުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގއ .ވިލިނގިލި،
ނަންބަރު:

ދިވެހިރާއްޖެ.

ތާރީޚު:

މުދާލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު
ދ
ޢަދަ ު
ނ
އެދު ު

ރ
ދޫކު ި

ށ
މުދަލަ ް

ތަފްޞީލު

ޚ
ތރީ ު
ލިބެންވީ ާ

ނ
ނަ ް

ނ
ޔ ް
އިތުރު ބަ ާ

އ
ސޮ ި

ޚ
ތާރީ ު

ވއްޒަފު:
އެދުނު މު ަ
އވި ވެރިޔާ:
ދދެ ް
ހުއް ަ
އޒަފު:
މވަ ް
ކރި ު
މުދާ ދޫ ު
ވއްޒަފު:
ގތް މު ަ
ލއި ަ
މުދާ ބަ ަ

ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަނެއް ފަރާތުގައި

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ތ
ތރު މަޢުލޫމާ ު
ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އި ު
ލތައް ހިމެނުން.
ތފުޞީ ް
ތގެ ކޮންފިގަރޭޝަންފަދަ ަ
.0މި ފޯމްގައި ،ތަކެތީގެ ޢަދަދާއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި އެތަކެ ީ
މިސާލު:
ހ .ކާޓްރިޖް ލޭޒަޖެޓް ޕްރިންޓަރ  3111ގެ ކަޅު ނުވަތަ އެހެން ކުލައެއްނަމަ އެކުލައެއް
ށ 0 .ފުޅި މާމަލެމަން  211އެމް.އެލް
ނ 0 .ރީމް ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާސް  11ގްރާމްގެ ހުދު  A4ސައިޒުގެ
ރ 0 .އެއަރކޯން  01111ބީ.ޓީ.ޔޫ ހިޓާޗީ އިންވާޓަރ
ބ 0 .ޓީވީ  01އިންޗީގެ ހިޓާޗީ (ފަތިމޮނީޓަރ)
ޅ 0 .ޕެކެޓް އޯމޯ (ބީ 0 )28ކިލޯގެ
ލ
ކ 0 .އެނަޖީ ލައިޓް ތުރެޑް ( 00ވޯޓު) ރަތްއަ ި
 .1ތަކެތި ހޯދާބޭނުން ލިޔާއިރު ،އެ އެއްޗެއް ހޯދާބޭނުން ތަފްޞީލްކޮށް ފޯމްގައި ލިއުން .އަދި ވަކިވަކި
އ ކޮންމުވައްޒަފަކަށް ނަގާ އެއްޗެއްކަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔުން.
މުވައްޒަފުންނަށް ނަގާ ތަކެތި އެ ީ
ތއްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމުގެ އަޞްލު
 .3މިފޯމުގެ އަޞްލާއި އެއްކޮޕީ ،ތަކެއްޗަށް އެދޭ ޔުނިޓުން ަ
ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގއ .ވިލިނގިލި،
ދިވެހިރާއްޖެ.

މުދަލަށް އޯޑަރުކުރާ ފޯމު
ނަންބަރު:

މުދާ ފޮނުވައިދޭ ފަރާތް:

ތާރީޚް:

ކޯޓޭޝަންގެނަންބަރު:

ޢަދަދު

ތަފްޞީލް

އަގު

ޖުމްލަ:
މުދާ ފޮނުވައިދޭންވީ ގޮތް

އަގު ދައްކާގޮތް

ޚާއްޞަ އެންގުން:

ނ
ނަ ް

މުދަލަށް އޯޑަރު ކުރުމަށް ހުއްދަދިން

މުދާ ބަލައިގަތް އަދި ޗެކް ކުރި

ނ
ނަ ް

ސޮއި

ސޮއި

ތާރީޚް

ތާރީޚް

ގަޑި

ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަނެއް ފަރާތުގައި

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ތ
ތރު މަޢުލޫމާ ު
ފޯމް ފުރަންވީ ގޮތުގެ އި ު
ފޞީލްތައް ހިމެނުން.
ތ ު
ތކެތީގެ ކޮންފިގަރޭޝަންފަދަ ަ
ދއި ،ބާވަތާއި ،ސައިޒް އަދި އެ ަ
 .0މި ފޯމްގައި ،ތަކެތީގެ ޢަދަ ާ
މިސާލު:
ހ .ކާޓްރިޖް ލޭޒަޖެޓް ޕްރިންޓަރ  3111ގެ ކަޅު ނުވަތަ އެހެން ކުލައެއްނަމަ އެކުލައެއް
ށ 0 .ފުޅި މާމަލެމަން  211އެމް.އެލް
ނ 0 .ރީމް ފޮޓޯކޮޕީ ކަރުދާސް  11ގްރާމްގެ ހުދު  A4ސައިޒުގެ
ރ 0 .އެއަރކޯން  01111ބީ.ޓީ.ޔޫ ހިޓާޗީ އިންވާޓަރ
ބ 0 .ޓީވީ  01އިންޗީގެ ހިޓާޗީ (ފަތިމޮނީޓަރ)
ޅ 0 .ޕެކެޓް އޯމޯ (ބީ 0 )28ކިލޯގެ
ލ
ކ 0 .އެނަޖީ ލައިޓް ތުރެޑް ( 00ވޯޓު) ރަތްއަ ި
 .2މިފޯމުގެ އަޞްލާއި  3ކޮޕީ ،ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެއްކޮޕީ ބަޖެޓް އެންޑް
ފައިނޭންސް

ކޕީ
ޔުނިޓަށް އަނެއް ޮ

އޒަފަށް
ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާ މުވަ ް

ޙަވާލުކޮށް ތަކެތި

ނށް
ގންނަ ތަ ަ
ަ

އަޞްލުފޮނުވުން.

ތަކެތި ބަލައި ގަތުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
މގައިވާ މުދާތޯ ބަލައި ޗެކު ކުރުން.
 .0މިފޯމުގައިވަނީ މުދަލަށް އެދޭ ފޯ ު
 .1ގެނެސްފައިވާ މުދަލަކީ މިފޯމުގައިވާ މުދާތޯ ޔަޤީންކުރުން.
ބފައިވާ މުދާތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުން.
ބލުގައިވަނީ ލި ި
ލބިފައިވާނަމަ ،އެ ި
 .3ގެނެސްފައިވާ މުދަލާއެކު ބިލް ި
ތ
ކ ި
މއްސަލައެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ތަ ެ
ބފައިހުރިތޯ ބަލައި ،ތަކެތީގައި ަ
ތ ލި ި
 .4މިފޯމުގައިވާ ޢަދަދަށް ތަކެ ި
ބަލައިގަތްކަމަށް ،މުދާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު މިފޯމުގައި ސޮއިކުރުން.
ބނަމަ މިފޯމުގައި އެކަންބަޔާންކޮށް މުދާ ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ސޮއިކުރުން.
 .5އޯޑަރުކުރި ޢަދަދަށް ތަކެތި ނުލި ޭ
ތ
ޢދަދާއި ދިމާވޭ ޯ
 .6އޯޑަރުކުރި ތަކެތީގެ ފައިސާގެ ބިލްތަކުގައިވާ ޢަދަދާއި ފައިސާގެ ޢަދަދާއި ،މިފޯމުގައިވާ ތަކެތީގެ ަ
ބަލައި ޗެކު ކުރުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ގއ .ވިލިނގިލި،

ނަމްބަރު:

ދިވެހިރާއްޖެ.

ތާރީޚް:

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާ ބެހޭ ފޯމު
މ
އދޭ ފޯ ް
ގންނަން ެ
މުދާ ަ

ޔުނިޓު

އ
އގެ ސޮ ި
އ ް
ވރި ެ
އވި ެ
ހުއްދަ ދެ ް

ނ
ހރިކަ ް
އސާ ު
ގއި ފަ ި
ބަޖެޓް ަ

ރ
ބ ު
ފޯމް ނަމް ަ

ޚ
ތާރީ ް

ވ(
ރއް ާ
ރހަމަ ކު ަ
އވާ ތާވަލް ފު ި
ރގަ ި
)ތި ީ
ނ
ނަ ް

މ
އޑަރ ކުރާ ފޯ ް
މުދަލަށް ޯ

އ
ސޮ ި

ޚ
ތާރީ ް

ރ
ގނެ ޗެކްކު ި
ލއި ަ
މުދާ ބަ ަ
ރ
ނވާ ލިޔުންތައް ޗެކްކު ީ
ނ ް
ޗރަށް ބޭ ު
ވއު ަ
މގެ ަ
ކރު ު
ޚރަދު ު
ފައިސާ ަ
ރ
ތއްޔާރުކު ީ
އޗަރ ަ
ޕޭމަންޓް ވަ ު

ރ
ބ ު
ނަން ަ

ނ
ފޮތްތަކުގައި ލިޔު ީ
ނ
އދަދި ް
މށް ހު ް
ކރު ަ
ޚރަދު ު
ފައިސާ ަ
ރ
ކން ޗެކްކު ީ
ޙވާލުކުރި ަ
ފައިސާ ަ
ރ
ލިޔުންތައް ފައިލްކު ީ
ރ
ކ ީ
މިފޯމް ފައިލް ު

ކޯޑު

ތަފްޞީލް

ބާކީ

ނޯޓު :މިފޯމު ތައްޔާރުކުރާނީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓުން .ފުރިހަމަކުރާނީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓާއި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން.

ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ
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