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  މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް 

  މާލެ،       

     .   ިދވެިހރާްއޖެ

    

ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން 

 ގޮތުގެ އުސޫލު  ނެތިގެން ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަން ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ 

) ގެ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި އުސޫލަކީ (ހ)  .1  ފާއި ނަން ޢާރުތަ  7(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ R-20/2017 (ގަވާއިދުގެ ނަންބަރު  ،ވަނަ މާއްދާއާއި 

ވަނަ މާއްދާގައި، ދައުލަތުގެ މުދަލެއް ވިއްކައިލަންވާނީ  11.22ގެ ) ގަވާއިދު

ލަންވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިނިސްޓަރު ލަފާދިނުމުން ނުވަތަ ނައްތައި

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ،  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ 

ތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުދާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަ 

ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އާންމު އުސޫލެްއ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިނިސްޓަރު ލަފާދިނުމުން  ކަ

ނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވައިލައިފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަ

  އުސޫލެކެވެ.

މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ، "ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް  ށ)(    

ބަދަލުކުރުމާއި،  ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތިގެން ދައުލަތުގެ 

" އެވެ. ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެނީލަން މުދާ   ގޮތުގެ އުސޫލު

ބަދަލުކުރުމާއި،  ދައުލަތުގެ މުދާ 

 ނައްތައިލުން ،ކިޔުމާއި ލަންނީ
ނުވަތަ  ،ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ  (ހ) .2

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން  ،ނުވަތަ ނައްތައިލަންވާނީ ،ނީލަންކިޔަންވާނީ 

. އަދި މިކަމަށް ބޭނުންކު  ރަންވާނީ އެ މުދަލެއް ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ
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ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުން  ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކުފައިސާއާ  

ނޑައަޅައިފައިވާ ނިޒާމެވެ. އެ   ކަމަށް ކަ

ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް  ،ދައުލަތުގެ މުދަލެއް (ށ)    

ނޑައަޅާނީނީލަން . އަދި  އެ އޮފީހެއްގެ މާލީ ،ކިޔުމަށް ކަ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ

ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުން ފައިސާއާ

 ،ކިޔުމާއި މުދައު ބަދަލުކުރުމާއި، ނީލަން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ

  އެވެ.އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ،ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާނީ

ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުށަހެޅުނު ލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ނީލަންދައު (ނ)    

އެ މުއައްސަސާއަކުން އެދިއްޖެނަމަ،  މުދަލުގެ ތެރެއިން މުދަލެއް ބޭނުންވެގެން 

ނޑައަޅާ      މުދަލެއް  އެ މުއައްސަސާއަކަށް ބަދަލުކުރާނީ މިނިސްޓްރީން ކަ

އެ ކަމަކަށް ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ. އަދި ބަދަުލކުރެވޭ  ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް

އެ ނިޒާމް މެދުވެރިކޮށް އެ މުއައްސަސާއަކުން ބަލަހައްޓަން ، މުދަލާބެހޭ މަޢުޫލމާތު

 .   ވާނެއެވެ

މާލީ  ،ކަން އަންގައިފައި ނުވާ ނަމަ އޮފީހަކުން އެ މުދަލެއް ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ (ރ)    

 ށުން އެ މުދަލެއް ނީލަން ކިޔައިގެން ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ ދަ

ފޯމު ފުރިހަމަ  NL01ކިޔާއިރު، މިގޮތަށް ނީލަން ލެވިދާނެއެވެ.ވިއްކައި

  ކުރަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ، ދައުލަތުގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ،  (ބ)    

ނީލަމުގައި ، ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުދާ

އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ  ،ވިއްކައިލަންވާނީ ނުވަތަ ނައްތައިލަންވާނީ

 .   ލަފާގެ މަތިން، މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

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

ރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްފި ނަމަ، ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔާނެ ނިޒާމެއް ސަ

 .   ނީލަންކިޔަންވާނީ އެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށެވެ

އެއް އޮފީހުން އަނެއް  ،ނައްތައިލާ މުދަލާއި ،ނީލަމުގައި ވިއްކައިލާ މުދަލާއި (ކ)    

އެ މުއައްސަސާއަކުން ބަލަހައްޓަމުން  ،އޮފީހަށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ ރެކޯޑުތައް

އެ ބަދަލުކުރެވޭ  ،ނެއެވެ. މިގޮތުން ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލުގެ ތަފުސީލުގެންދަންވާ

ބެހޭ ފައިސާއާއިތުރުކޮށް، ރީން އުނިދެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަ 
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ނޑައަޅައިފައިވާ  ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކުން ކަ

  ލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.ބައެ ރިކޯޑު ނިޒާމުގެ ދަށުން 

 ،ފޯމުގައި ހިމެނުމަށްފަހު NL02ކީ ތަކެއްޗާއި ނައްތައިލި ތަކެތީގެ ލިސްޓު، ނީލަން (އ)    

އެ މުދަލެއް ނީލަމުގައި ވިއްކައިލި ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަތަ ނައްތައިލި ދުވަހުްނ 

) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ބަންދު ނޫން  ،ފެށިގެން ހޭ ކަންކަން ބެފައިސާއާ(ހަތެއް

.  ބެލެހެއްޓުމަށް އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާއަކަށް   ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  ،ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔައިގެން ލިބޭ ފައިސާ (ވ)    

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ނުވަތަ 

  އުންޓަކަށް ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެކަ

ނީލަމުގައި ތަކެތި ބައިބަޔަށް 

  ބަހައިލުން (ލޮޓުކުރުން)
ނޑައަޅާ ދައުލަތުގެ މުދާ ބައިބަޔަށް ބަހައިގެން ނީލަން ކިޔަިއ ނީލަން (ހ) .3 ކިޔުމަށް ކަ

. މިފަދައިން ބައިކުރެވޭ މުދަލުގެ ތެރޭގައި އެއް ބާވަތެއްގެ މުދާ  ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ

  ކޮށް ބައިކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންވާނެއެވެ.އެއް

 ،ނީލަން ކިޔުމަށް ބައިބަޔަށް (ލޮޓުތަކަށް) ބަހައި މުދަލުގެ ހިސާބު ނެގުމަށްފަހު (ށ)   

  އެ ބައިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ީނލަމަށް ތަކެތި ފޮނުވުމާއި 

 ނީލަންކިއުން 

  

ބޭެހ ޕްރޮކިއުމަންޓާފޯމު އެ އޮފީހެއްގެ  NL01 ،ނީލަން ކިޔުމަށް މުދާ ފޮނުވަންވާނީ (ހ)  .4

ސެކްޝަނުން ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން 

  މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާ އެކުގައެވެ. ،ކުރުމަށްފަހުފުރިހަމަ

ދަލެއް ކިޔުމަށް ފޮނުވޭ މުދަލަކީ އެ އޮފީހަކަށް ބޭނުންކުރެވެން ނެތް މުނީލަން (ށ)    

ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލެއް ކަމުގައި  ކަމުގައި ނުވަތަ ބޭނުން

 .   މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ

ކިޔުމަށް ފޮނުވާ މުދަލަކީ، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި ނީލަން (ނ)    

ގެ މަތިން އެ މުދަލެއް ހުރި ރަށެއްގައި މުދަލެއް ނަމަ، މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތު

  ނީލަން ކިޔައިގެން ވިއްކައިލެވިދާނެއެވެ.

ކިޔުމުގެ ހުރިހާ ނީލަްނ ،ކޮންމެ ތަނެއްގައި ނީލަންކީ ކަމުގައި ވިޔަސް (ރ)    

 .   މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ހިސާބު ލިޔުމުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

އެ މުދަލެއް ނީލަމުގައި  ،ލަމުގައި ވިއްކައިލާންވާނީދައުލަތުގެ މުދާ ނީ (ބ)    

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ކުރިން،  7ވިއްކައިލާކަން، މަދުވެގެން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 
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 .   ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

ތުގެ ކައުންސިލްތަކުންނާއި، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ހުރި ދައުލަ (ޅ)    

އޮފީސްތަކުން ނީލަންކިޔާ ތަކެތި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު 

ނުވަތަ އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އިޢުާލނު  ގެއެ ކައުންސިލެއް ،ކުރުމަށްފަހު

 .   ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

 ،މި މާއްދާގެ (ބ) އާއި (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ އިޢުލާނުތަކުގައި (ކ)    

  ވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.އަންނަނި

  ؛ނީލަްނ ކިުޔމަްށ ހަމަެޖހިފަިއވާ ަތނާއި، ގަޑިާއއި، ތާރީޚު )1(      

  ؛ނީލަންކިޔާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު )2(      

ނޑައަޅައިފައިވާ އަގު )3(         ؛ނީލަން ފެށުމަށް ކަ

  ނީލަން ކިޔާނެ ގޮތް. )4(      

 ،ކުން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިންހުރި ތަނަ  ކިޔަން ބޭނުންވާ މުދާނީލަން (އ)    

ޯފމުގައި  NL03 ،ކޯޑު ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް  ،މުދަލުގެ ބާވަތާއި، އަދަދާއި

ނޑައަޅާ  ލިޔުމަށްފަހު، އެ މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފާއި، މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ކަ

މާލީ  ،ކުމުވައްޒަފަކު އެ ތަކެތި ޗެކުކޮށްފައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މި ފޯމާއެ

 ފޯމުގެ ކޮޕީއެއް އެއްހީރަސްކޮށް NL01ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ 

  އެ އޮފީހުގައި ފައިުލކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. (އެޓޭޗްކޮށް)

ކިޔައިގެން މުދާ ނުވިކިއްޖެ ނަމަ، މި މާއްދާގެ (ބ)  އާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނީލަން (ވ)    

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

ދެވަނަ ފަހަރު ނީލަން ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ނީލަން ކިޔުމުން ނުވިކި ހުންނަ މުދާ (މ)    

ކިޔައިގެންވެސް ނުވިކިއްޖެ ނަމަ، އެ އޮފީހެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ 

 ،ވިއްކައިލެވޭތޯމަތިން ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް، އެ މުދަލެއް 

. އެގޮތަށްވެސް އެ މުދަލެއް  މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 9ނުވިކިއްޖެނަމަ، މި އުސޫލުގެ 

. މިގޮތުން   މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ހުއްދަޔާއެކު އެ މުދަލެއް ނައްތައިލެވިދާނެއެވެ

) ދުވަހުގެ  7ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  ،ނައްތައިލާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު  (ހަތެއް
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 .   ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

ީނލަމުގައި މުދާ ވިއްކަން ފަށާނެ 

  އަގު ކަނޑައެޅުން 
ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރާ  (ހ)  .5 މުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފަށާނެ އަގު ކަ

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.   ސަރކިއުލާއާ

ނޑައެޅުމަށްފަހު، އެ  ނީލަން ފަށާ  (ށ)     ކުރެވޭނޭ އަގަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އިތުރު އަގު ކަ

ނޑައަޅާނީ އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު  ،އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ކަ

  ވެރިޔާއެވެ.

 ީނލަން ކިޔާނެ ގޮތް 

  

) 2ގައި އަންނަނިވި ދައުލަތުގެ މުދަެލއް، ނީލަންކިޔުމު   .6 ގޮތުން ކުރެ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު  (ދޭއް

  ކުރެވިދާނެވެ.

  ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ނީލަން. (ހ)    

  ދުވަހު ނީލަން. (ށ)    

ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް، އެ ފޯމު ސިޓީއުރައެއްގައި  NL04 ،ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅާ ނީލަމަކީ  .7  ހުށަހަޅާ ނީލަން  ސިޓީން އަގު 

. ންނަނިވި އުސޫލުގެ މަތިން ކުރިޔަހު، އަބަންދުކުރުމަށް ފަ     ށްގެންދާ ނީލަމެވެ

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން  ،ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔުމަށް ހުޅުވައިލާ އޮފީހުން (ހ)    

ކުރަންޖެހޭ ފޯމުތަްއ މުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރިހަމަބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަ

  . ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

ނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، (ށ)     ފޯމު   NL04ނީލަމަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ކަ

ސިޓީ އުރައެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި، އެ އޮފީހެއްގެ ، ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު، އެ ފޯމު

  ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުން، ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި، މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ހުށަހެޅު (ނ)    

ނޑު ޖެހުމަށްފަހު، ިސޓީން  ފޯމު ހުށަހެޅި ާތރީޚާއި، ގަޑިއާއި، އެ އޮފީހެއްގެ ތައްގަ

ކޮށްފައިވާ ފޮށްޓަށް ހާޒިރުގައި އެ ނީލަމަކަށް ޚާއްޞައަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ 

  ލާންވާނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ދަފުތަރެއް ނީލަން ކިޔާ އޮފީހުގައި ނީލަން ކިޔާ ތަކެއްޗަށް ޚާއްޞަ (ރ)    

ނީލަން ހުށަހަާޅ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް  ،ތައްޔާރުކޮށް

  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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 ،އެއްވަގުތެއްގައި އެއް ނީލަމަށްވުރެ ގިނަ ނީލަން ކުރިޔަށް ގެންދާ ނަމަ (ބ)    

 ކޮންމެ ނީލަމަކަށް ވަކި ފޮށްޓެއް ،އެ ނީލަންތައް ވަކިން އެނގޭނޭހެން

. އަދި އެ ފޮށީގައި، އެ ނީލަމުގެ ނަން ލިޔެ ލޭބަލް  ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

  ކުރަންވާނެއެވެ.

އެ އޮފީހެއްެގ  ،ސިޓީން އަގު ހުށަހެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ފޮށި ހުޅުވަންވާީނ (ޅ)    

ނީލަންކިޔުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި މާލީ 

ޔާ ނުވަތަ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރި 

 .   ހާޒިރުގައެވެ

އެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު ނުވަތަ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި އަގު އެނގޭނޭ  (ކ)    

. މި ލިުޔން ބަހައްޓަންވާނީ، ،ލިޔުމެއް  ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ

NL05 ެރިޔާ ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ.ޒިންމާދާރު ވެ މާލީ ،ގައި ލިޔ  

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިޓީން އަގު ހުށަހަޅައިގެން  (އ)    

ނީލަންކިޔާ ކޮންމެ  ،ކުރިޔަށްގެންދާ ނީލަންތަކުގެ އެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު 

ގައި އެ އޮފީހެއްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ އާންމުންނަށް  14:00 ދުވަހެއްގެ

  ކުރަންވާނެއެވެ. ހާމަނާނޭހެން ފެން

(ސާޅީސް އަށެއް)  48މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  (ވ)    

ގަޑިއިރުވަންދެން އެއް އަގެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ، އެ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނީލަން 

ހެން ނޯޓިސް ބޯޑުގައި ނުވަތަ އާންމުންނަށް  ފެންނާނޭ ،ކާމިޔާބުވީކަމަށް ނިންމައި

. އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ނީލަން ކާމިޔާބުވިކަން  ،ހާމަކުރަންވާނެއެވެ

  ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

  ދުވަހު ނީލަން ކިޔުން

  

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ ވަކި ދުވަހަކާއި  ،ދުވަހު ނީލަމަކީ (ހ)  .8

  މެވެ.ވަގުތަކާއި ތަނެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ނީލަ

ކިޔާ ތަކެތީގެ ނީލަން ،ނީލަން ފަށާ ގަޑިއާއި ،ދުވަހު ނީލަން ބާއްވާ ތަނުގައި (ށ)    

އެ ނީލަމުގައި ، އަގާއި، ނީލަމުގެ އަގަށް މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭނެ އަދަދު

  ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނޭހެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ބަޔަކަށް (ލޮޓަކަށް)  ،) ބެހުމަށްފަހުކިޔާ ތަކެތި ބައިބަޔަށް (ލޮޓުނީލަން (ނ)    

ނީލަން ނަންބަރެއް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް، ނީލަން 
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) ހުންނަންވާނެއެވެ. ،ަނންބަރު ފެންނާނޭހެން   ކޮންމެ ބައެއްގައި (ލޮޓެއްގައި

ބައިވެރިންގެ ހާޒިރުގައެވެ. (ތިނެއް)  3މަދުވެގެން  ،ނީލަމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަންވާނީ (ރ)    

) ބައިވެރިން ހަމަ ނުވާ ނަމަ، މި އުސޫލުގެ  3ނަމަވެސް  ވަނަ މާއްދާގެ  4(ތިނެއް

) ބައިވެރިން  2 ،(ބ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށް (ދޭއް

ނޑައަޅައި 1ނުވަތަ  ) ބައިވެރިއެއްގެ ހާޒިރުގައި، ކަ ފައިވާ ގަޑީގައި ނީލަން (އެކެއް

. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބައިވެރިނުވެއްޖެ ނަމަ  ،ކުރިޔަށް ގެންދާނީއެވެ

މާލީ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މުދައު ނައްތައިލުމަށް 9މި އުސޫލުގެ 

 .   ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެނގެންވާނެއެވެ.  ،ނީލަމުގައި ހުށަހަޅާ އަގުތައް (ބ)    

އެ އަގަށް ވުރެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅުމުގެ ، ނީލަމުގެ ބައިވެރިޔަކު އަގެއް ހުށަހަޅައި

) ފަހަރު ދިނުމުންވެސް، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން  3ފުރުސަތު  (ތިނެއް

ހުން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތް ނީލަން ފަރާތަކުން އިތުރު އަގެއް ނުކިޔާނަމަ، އެންމެ ފަ

  .  ކާމިޔާބުކުރީ ކަމުގައި ނިންމާނީއެވެ

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި އިޢުލާނު  ،ނީލަން ނިމުނު ގޮތް (ޅ)    

. އަދި ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ލިޔުން ފުރިހަމަ   NLO6 ،ކުރަންވާނެއެވެ

  ވެ.ކުރުމަށްފަހު ހަވާލުކުރަންވާނެއެ

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ، ކުރުމުންވެސް ފަހަރަށް އިޢުލާުނމުދާ ނީލަން ކިޔަން ދެ (ކ)    

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  9މި އުސޫލުގެ  ،ނީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ

.  ،މަތިން އެ މުދާ ނައްތައިލުމަށް   މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ

  ނައްތައިލުންދައުލަތުގެ މުދާ 

  

ނޑައަޅާ ތަކެތި،  ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން  4މި އުސޫލުގެ  (ހ)  .9 ނައްތައިލުމަށް ކަ

ފޯމު  NL01 ،އެފަދަ ތަކެތީގެ ލިސްޓެއް ނަގައި  ،ނައްތައިލުމުގެ ކުރިން

 .   ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

ފޯމު  NL02މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދާ ނައްތައިލުމަށްފަހު،  (ށ)    

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެ މުދަލަކީ ،ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ނައްތައިލަންވާނީ  (ނ)    

ން (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށު 2011/16

 79/27އަރުޝީފުކުރަން ނުޖެހޭ މުދަލެއްކަމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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) ގަިއ  (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ އަދި ތާރީޚީ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާ ބެހޭ ޤާނޫނު

މާނަކޮށްފައިވާ އާސާރީ ތަކެއްޗަށް ނުވަތަ ތާރީޚީ ތަކެއްޗަށް ނުވާ މުދާކަން 

 .   ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހުއެވެ

ނުވަތަ  ކިޔުނު ންީނލަ

ނައްތައިލެވުނު މުދަލުގެ ރިކޯޑު 

  ބެލެހެއްޓުން 

  

(ތިނެއް)  3ކިޔުނު މުދަލުގެ މަޢުލޫާމތު ނުވަތަ ނައްތައިލެވޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ނީލަން  .10

ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ  2މި އުސޫލުގެ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

. އަދި އޮފީހެއްގެ އިންވެންޓްރީގައި ރިކޯޑު ކުރަން  NL02 ފޯމާއި،  NL01ވާނެއެވެ

ނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި،  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފޯމު NL03ފޯމާއި،  ކަ

  މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ީނލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން 

  މުދަލާ ހަވާލުވުން 

  

 ޔާބުކުރި އަގު ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް މުދާ ހަވާުލކުރެވޭނީ އެ ނީލަން ކާމި  .11

) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  24 . ނީލަން  ދައްކައި  (ސައުވީސް ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ

ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞްކޮށްފައި ނުވާނަމަ، 

.  ،މި އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން   އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަން ކިޔާނީއެވެ

މި އުސޫލުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގަިއ   .12  ޞަ ހާލަތުތައްޚާއް

  ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މި އުސޫލަށް  (ހ)    

  ވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ  2މި އުސޫލުގެ  )1(      

ދަށުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުދައު ނީލަން ކިޔުމުގައި ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގެ 

ކުރިން، ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކުން އެ މުދައު ބޭނުންވޭތޯ ބަލާކަށެއް 

  ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި މާއްދާ ރައްދުވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުދަލެއް  )2(      

ނީލަން ކިޔުމުގައި ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގައި މި އުސޫލުގަިއ 

ނޑައަޅައިފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާއި،  އެ އޮފީހެއް ޤާއިމްވެފައިވާ ޤައުމުގައި  ކަ

އޮންނަ ނިޒާމާ  އެ ފަދަ މުދައު ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް

އެ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ވަކި ގޮތެއް  ފުށުއަރާނަމަ،

    .   މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އެ އޮފީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  (ށ)    

ންކިޔުމުގައި ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ވަކި ޚާއްޞަ މުދަލެއް ނީލަ
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  ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ދައުލަތުގެ އެހެން އޮފީހަކަށް ބޭނުން  ،ޚާއްޞަ މުދަލުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ) 1(      

ކުރެވެން ނެތް އަދި އެ މުދައު ނީލަން ކިޔުމުގައި ނުވަތަ ނައްތައިލުމުގަިއ 

. ވަކި ޚާއްޞަ ގޮތަކަށް ޢަމަ   ލު ކުރަންޖެހޭ މުދަލަށެވެ

ކަމަށް ބެލެވޭ މުދަލެއް ނީލަންކިޔުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ މުދައުޚާއްޞަ  )2(      

ކަމަށް މުދަލެއްނައްތައިލުމުގެ ކުރިން، އެ މުދަލަކީ ޚާއްޞަ 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަދި އެ މުދަލާމެދު ޢަަމލުކުރަން ފެންނަ ވަކި ގޮތެއް  ކަ

 ،ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން  NL01ހިމަނައިފައިވާ ގައި 1 މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

   .  އެ މުދައު ނައްތައިލުމުގެ ނުވަތަ ނީލަންކިޔުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ

، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރުމާއި

  އުސޫލަށް ބަދަލުގެނައުން
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުާރ ދިވެހި، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށީާނ  .13

. މި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެވޭނީދު   މިނިސްޓަރަށެވެ. ،ވަހުން ފެށިގެންނެވެ

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު، އަންނަވި ލަފުޒުތަކާއި   .14  މާނަކުރުން 

އެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ  ،ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ

  .މާނަކުރުމެވެ

" ނުވަތަ "ދައުލަތުގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުެގ  (ހ)     "މުދާ

. މީގެ ތެރޭގައި އާކައިވް  ،ހަރު މުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމަނައިފައިވާ މުދަލެވެ

ނޑައަޅާ ތަކެއްޗެްއ  ކުރަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި، އާސާރީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކަ

  ނުހިމެނޭނެއެވެ.

"މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  (ށ)    

ކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރު 46ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެވެ.  އެ ޤާނޫނުގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރު ކަ

އިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގޭ ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފަ

މާލީ އުސޫލުތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން  އޮފީސްތަކުގެ

ނޑައަޅާ މުވައްޒަފަކަށެވެ.   ކަ

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް  (ނ)    

ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރަށާއި، އޭނާގެ އެ އިރަކު 

މަސްއޫލިއްޔަތު އެހެން މިނިސްޓަރަކާ، ނުވަތަ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ، އެ މިނިސްޓަރަކަށް ނުވަތަ ސްޓޭޓް 
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  މިނިސްޓަރަކަށެވެ.

ފައިސާއާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، (ރ)    

  އެ އިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން، ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ "ދައުލަތުގެ މުާދ   .15  އުވައިލެވޭ އުސޫލު 

ން ލާކުެވގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަ

" އުވުނީއެވެ.ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަން   ކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު
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1ޖަދުވަލު   
 

 NL01ފޯމު:  

a 
 

( އޮފީސް މަސްއޫލު ) 
  :   ފޯމު ނަްނބަރު

ބެހޭ ފޯމު  ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ   ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ   

 އޮފީހުގެ ނަން: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ބަރު:ންނަ  މުފޯ  އޭރިޔާ: ބިޒްނަސް 1058   

 
 ލޮޓު ނަންބަރު 

މަޢުލޫމާތު  އިތުރު  އަގު  މުދަލުގެ  މުދައު ބޭނުންކުރެވުނު މުއްދަތު   ބާވަތް  ތަކެތީގެ  ޑު ކޯ  އެސެޓް  އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމް)( އެސެޓް ނަންބަރު   ންބަރު ނަ  އިންވެންޓްރީ    # 

    
	  

        
1 

  
	  	  

        
2 

	  	  	  	  	  	  	  3 
	  	  	  	  	  	  	  4 
	  	  	  	  	  	  	  5 
	  	  	  	  	  	  	  6 
	  	  	  	  	  	  	  7 

              8 
              9 
              10 
              11 
              12 
              13 

	  	  	  	  	  	  	  14 
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 ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް ހުއްދަދިނުން 

ފޮނުވި  އްތައިލުމަށް ނަ  ނުވަތަ  ފޮނުއްވި  ތި ނީލަމަށް ތަކެ  ން ތަކެތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދި   މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި  ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ     

  :ސޮއި  :ސޮއި  :ސޮއި  :ސޮއި 

  :ަނން  :ނަން  :ަނން   :ނަން 

  :މަޤާމު  މު:މަޤާ   މު:މަޤާ   މު:މަޤާ 

  :ތާރީޚު  ޚު:ތާރީ   :ތާރީޚު   :ތާރީޚު 

ނޑު އޮފީ  ނޑު އޮފީ  ހުގެ ތައްގަ   ހުގެ ތައްގަ

): އެ ކޮލަމުގައި ލިޔާނީ*  .ޕީ ސިސްޓަމް .އޭ .ޕީ ސިސްޓަމުގައި އެ އެސެޓަކަށް ދީފައިވާ ނަންބަރެވެ.، އެސެޓް ނަންބަރު (އެސް .އޭ  ދައުލަތުގެ އެސް
. މިހެން " ނެތްން ގެ ނއެ " ނެތް ނަމަންގެ ނމަޢުލޫމާތު އެ*    ލިޔުމަށް
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2ޖަދުވަލު     

a 

NL02ފޯމު:

 

( އޮފީސް މަސްއޫލު ) 

ނައްތައިލުމަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ މުދަލާ ބެހޭ ފޯމު   ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ   

  އޮފީހުގެ ނަން:  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

 
  އޭރިޔާ: ބިޒްނަސް  1058 ބަރު:ންނަ  ފޯމު

  
 ލޮޓު ނަންބަރު 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
ލެވު އި އްތަ ނަ 

 ނު 
ނީލަންކި 

ނު ޔު   

  
 ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރި
 ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

ކިޔައިގެން  ނީލަން 
ލިބުނު އަދަދު 

 (ރުފިޔާ)

 މުދާ
 ރި ބޭނުންކު 
 މުއްދަތު 

މުދަލުގެ 
 އަގު 

ބާވަތް  ތަކެތީގެ  
 އެސެޓް
 ކޯޑު 

 އެސެޓް ނަންބަރު 
 އެސް.އޭ.ޕީ (

 ސިސްޓަމް)
ނަންބަރު  އިންވެންޓްރީ   # 

 ވުމުގެ ސަބަުބންބައު
 މައްސަލަޖެހޭތީ 

    
‐A( އަޙްމަދު ޢީސާ

023499(  
2,500.00       

 265އައިސްއަލަމާރި 
ލީޓަރުގެ ފިލިޕްސް 

.އާރު.ޖީ   636އޭ
 ވާރލްޕޫލް 

423002 70006122-0  94-99-04-01-01  1 

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް 
 ހަލާކުވެގެން 

                
ިއންޗި  30އޮފީސް މޭޒު (

) 30އިންޗި  36 އިްނޗި  
423001 68001638-0  94-99-02-01-02  2 

                                 3 

                                 4 

                                 5 

                                 6 

                                 7 

                                 8 

                                 9 
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 ނީލަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނައްތައިލުމަށް 

ލުމަށް ފޮނުވި އި ނައްތަ  ނުވަތަ  ނީލަން ކިޔަން ތަކެތި  ން ތަކެތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދި   މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި   ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ  
  ސޮއި   ސޮއި  ސޮއި   ސޮއި 
  ނަން    ނަން   ނަން    ނަން  
  މުމަޤާ  މުމަޤާ   މުމަޤާ  މުމަޤާ 
  ޙުތާީރ  ޙުތާީރ  ތާރީޚު   ތާރީޚު 
ނޑު އޮފީ  ނޑު އޮފީ ހުގެ ތައްގަ   ހުގެ ތައްގަ

  
): އެ ކޮލަމުގައި ލިޔާނީ *  .ޕީ ސިސްޓަމް .އޭ .ޕީ ސިސްޓަމުގައި އެ އެސެޓަކަށް ދީފައިވާ ނަންބަރެވެ. އެސެޓް ނަންބަރު (އެސް .އޭ ދައުލަތުގެ އެސް  
މިހެން ލިޔުމަށް." އެނގެން ނެްތ" މަޢުލޫމާތު އެނގެން ނެތް ނަމަ*   
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3ޖަދުވަލު    

 NL03ފޯމު:

a  

 

( އޮފީސް  މަސްއޫލު ) 

ނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު އެއް ތަ   

 ބިޒްނަސް އޭރިޔާ  
 

 މުދާ ދޫކުރާ އޮފީސް 

 
 އޭރިޔާ  ބިޒްނަސް

 
 މުދާ ހަވާލުކުރި އޮފީސް

  ނަންބަރު: ފޯމު

 ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  މުދާގެންދާ 

ބަދަލުކުރުމުގެ ބޭނުން  މުދާ  ތާރީޚު  ބަދަލުކުރި   ތަން  މުދާ ހުރި   ސީލު ތަފު  މުދަލުގެ   ނަންބަރު  އިންވެންޓްރީ   ނަންބަރު  އެސް.އޭ.ޕީ    # 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

ބަދަލުކުރުމަށް  މުދާ   

 ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ  ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ  ހުއްދަ ދިން ފަރާތް 

:ސޮއި  :ސޮއި :ސޮއި  
:ނަން :ަނން :ަނން   
:މަޤާމު :މަޤާމު :މަޤާމު   
:ތާރީޚު :ތާރީޚު :ތާރީޚު   

) ،ގައިވާ ފޯމު 2ޖަދުވަލު  ،މި ފޯމާއެކު*  ކުރަންވާނެއެވެ. އެއްހީރަސް (އެޓޭޗް  
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4ޖަދުވަލު    

:  NL04ފޯމު

a 
 

  މުއަްއސަސާެގ ަނން 

  ސިޓީން ައގު ހުށަަހޅާ ފޯމު

ހުށަހަޅާ ފަރާތް  ން އަގު ޓީ ސި    

 ނަން 

 އެޑްރެސް

ނަންބަރު  ގެ ދ.ރ.އ. ކާޑު  

 ސޮއި

ތަކެތި  ނީލަންކިޔާ   

 ނީލަމުގެ ރިފަރެސް ނަންބަރު 

ންބަރުނަ ނުއިޢުލާ  

އަގު  ނީލަމަށް ހުށަހަޅާ  

ޚު ތާރީ  

 ގަޑި
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  5ޖަދުވަލު 

:     NL05ފޯމު

a 

 

 (މަސްއޫލު އޮފީސް)
    

 ނީލަމުގެ އަގުތައް ދިރާސާކުރާ ފޯމު 
  ނަން  އޮފީހުގެ 

  ސް އޭރިޔާ ބިޒްނަ  ނަންބަރު: ފޯމު

ލޮޓު ނަންބަރު  	
  #  އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު   ހުށަހަޅައިފައިވާ އަގު  ހުށަހެޅި ގަޑި 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 

 ރާސާކުރި ދި  ސިޓީން އަގު 
  ތައްޔާރުކުރި މުވައްޒަފުގެ   ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ    ހުއްދަ ދިން ފަރާތް 

  :ސޮއި	  :ސޮއި :ސޮއި
  :ނަން 	  :ނަން  :ނަން 
  :މަޤާމު	  :މަޤާމު	 :މަޤާމު

  :ތާރީޚު	  :ތާރީޚު	 :ތާރީޚު	

) 2މި ފޯމާއެކު ޖަދުވަލު *     ކުރަންވާނެއެވެ. ގައިވާ ފޯމު އެއްހީރަސް (އެޓޭޗް
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  6ވަލު ޖަދު 

NL06ފޯމު:  

a  

 

 މުއައްސަސާގެ ނަން 

 ނީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން 

 ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތް  ނީލަން 

 ނަން  

 އެޑްރެސް 

 ނަންބަރު  ދ.ރ.އ. ކާޑުގެ  

 ސޮއި 

 ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި މުދާ 

 ނީލަމުގެ ރިފަރެސް ނަންބަރު  

 ނަންބަރު ނުއިޢުލާ 

 ރި އަގު ނީލަން ކާމިޔާބުކު 

 ޚު ތާރީ 

 ގަޑި 

  ކާމިޔާބުކުރިކަން އަންގާ  ފަރާތް ނީލަން 

  ނަން   

  ޤާމުމަ  

  ސޮއި  

  ޚު ތާރީ  

ނޑު  އޮފީުހގެ ތަްއގަ
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