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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

 ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަން

 

ނޑޭިރ ޕޯޓަލްގެ އާއްމުކޮށް އުފުދޭ  ބަ
 ސުވާލުތަކާއި އޭގެ ޖަވާބު



 

ނޑޭރި  .1  ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ހޯދާނީ ކިހިނެތް؟ބަ
ނޑޭރި ފޯމް  އެކަމަށް އެިދ މިނިސްޓްރީ - . ފޯްމ ންފުުރއްަވއި ފޮނުވު 1އޮްފ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރައށް ބަ

މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް ެއޑްރެސް މިފޯމް  ފުރުއްވާަފިއވާއަދި  .މިޕޯޓަލްއިން ޑައުންލޯޑް ުކރެއްވޭނެ
Bandeyri@finance.gov.mv .ްއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިޮކށް ފޮނުވުނ 

 
ނޑޭ  .2  ރި ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ވާނީ ކިހިނެތް؟ބަ

ނޑޭރި ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިްނވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ޕޯޓަލްގައި ޫޔސަރ ހެދުމަށްފަހު ފޮނުވޭ އީމެއިްލގަިއާވ  ބަ
 "ޔޫސަރ ނޭމް" އަދި "ޕާްސަވރޑް" ބޭނުންކޮްށގެން.

 
ނޑޭ  .3   ؟ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން ރި ޕޯޓަލްގެ ލޮގިން ބަ

ރޑް( ރައްކާތެރިކަާމއެކު ބެލެހެްއޓުމަކީ އެ  ޔޫސަރއެްއެގ ދީފައިވާ ޮލގިން މައުލޫމާތު )ޫޔޒަރ އީެމއިލް އަދި ޕާްސވޯ
. އަދި މި މައުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއްސާކޮށްގެން ނުވާނެ. ޮލގިން މައުލޫމާތު އެހެން އްގެ ޒިންމާއެ ފަރާތުވެރި

ފަރާތަކަށް އެނޭގކަމަށް ފާހަގަ ކުރެިވއްޖެނަމަ ވީހާވެސް ައވަަހކަށް ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްޭރޓަރަށް އީމެއިލްކޮްށ 
Bandeyri@finance.gov.mv .ްއެންގުނ 

 
ނޑޭ  .4  ރި ޕޯޓަލްއަށް ކަނެޓް ނުވެއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟ބަ

. ެއގޮތުން "ޕްރޮކްސީ" ޖަހަންޖެހޭނަމަ އެކަންކުރުން. މިކަމުގަިއ ކަނެކްަޝން ޗެކްކުރުންއިންޓަނެޓް އޮފީހުގެ 
ސެކްޝަނުން ަހްއލުނުކުރެވިއްޖެމަނަ، ފީހެްއގެ އައި.ޓީ ެސކްަޝނެއްގެ އެހީ ހޯދިދާނެ. އޮފީުހގެ އައި.ީޓ އޮއެ

 .3345050. އެފަރާތަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރަީކ ަޅއިެގން ކަނެކްޝަން ޗެްކކުރެްއވުންއެން.ސީ.ައއި.ޓީ އާއި ގު
 

ނޑޭ  .5  ރި ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ނުވެއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެތް؟ބަ
  .ކުރުމަށްމެއިލް އަށް އީ Bandeyri@finance.gov.mvއީމެއިލް  މިމިނިސްޓްރީގެ

 
ނޑޭރި ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ލިބުނުކަން އެނގޭނީ ކިހިނެތް؟ .6  ބަ

 އެދުނު ފަރާތަށް "ޔޫޒަރނޭމް' އަދި "ޕާސްޯވރްޑ" އެ ފަާރތެއްގެ އޮފިޝަލް އީމެއިލް ެއޑްރެހަށް ސިސްޓަމް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ފޮނުވުމުން.
 

ނޑޭރި ޕޯޓަލްގެ ބޭނުން  .7  ؟ކޮންބައެއް ކުރާނީ ބަ
 ބޭނުމެއްނުުކރެވޭނެ. މިޕޯޓަލް މިވަގުތުސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން، ައތޮޅުތަކުގެ މުައއްސަސާަތކަކަށް  -
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ނޑޭރި  .8  ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރާނީ އޮފީސްތަގެ ކޮންބައެއް؟ބަ

 ފައިނޭންސް އެްގޒެކެިޓވްސް  -
 އެަކއުންޓްސް ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތައް  -
 ބަޖެޓް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް  -

 
ނޑޭރި  .9  ޕޯޓަލްގެ ބޭނުން؟ބަ

ނޑޭރި ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރާނީ ތިރީގައި މިވާ ފޯމްތައް ފުރިހަަމކުރުމަށް  .ބަ
- BC01 : ެއެްއކޯޑުން އަނެއްޯކޑަށް ފައިސާ ބަދަލު ުކރަންބަޖެޓްގ 
- BC02ްބަޖެޓް ކޯޑަށް ފައިާސ އިތުރުކުރުމަށ : 
- BC03ާގުުޅންހުރި ކަންކަމުގައި ހުއްދަހޯުދމަށް އި: ޕްރޮކިއުމަންޓ 

 
ނޑޭރި ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭނެ ފައިދާއަކީ ކޮބާ؟ .10  ބަ

ބަޖެޓާއި ގުޭޅގޮތުން އޮފީސްތަުކން މިމިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަްއ އޮންަލއިންކޮށް ގެނެވި ކަރުދާހުގެ 
 ބޭނުންކުރަން ނުޖެހުން. އަދި ރިކުއެސްޓުަތކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު މަދުވުން.

 
ނޑޭރި ޕޯޓަލް .11  އަށް ރިކުއެސްޓެއް އެންޓަރ ކުރާއިރު، ބޭނުންވާ ޖީ.އެލް ކޯޑު ނެގެން ނެތްނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟ބަ

ބޭނުންވާ ޖީ.އެލް ކޯޑު "ކްރިއޭްޓ" ކުރުން.  ރިކުއެސްުޓ ޕޯޓަލްއަށް އެންަޓރކުރާ މުަވއްޒަުފގެ ޮލގިން އިން
މިކަންތައްކުރާނީ، ޕޯޓަްލގެ ާވތްފަރާތުގަިއވާ "ކޮންފިގަރޭަޝން" ޓެބް އިން ބަޖެޓް ޖީ.އެލް ކޯޑު އިޚްތިާޔުރ 

ވޭ ފުރިހަމަކުރެ ކޮށްގެން. ެއގޮތުން ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު "ސޭވް"އަށް ފިއްތާލަްއވާ. އަދި
 މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކޮށްަލްއވާ.ރަނގަޅު  މަޢުލޫމާތަކީ

 
 

  

 


