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  )އޮފީހުގެ ނަން ( 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

  XX/2008/YY  :ނަންބަރު ފޯމު         
    

 
  ،މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމަށް

  
 . ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ

   
  .ހުށަހެޅީމެވެ ތައް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރާއި އެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުގެ ސަޕޯޓިންގް ޑޮކިއުމަންޓު      މި ފޯމާއިއެކު

  

  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ނަންބަރު ަނންބަރު
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މަންޓް ވައުޗަރުތަކުން ފައިސާ ޕޭއިސާދައްކަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކަށް ފަ މަތީގައިވާ

ޕޭމަންޓް ވައުޗަރއާއި އެކު ފޮނުވަންޖެހޭ ޗެކް ލިސްޓްވެސް މި ފޯމާއިއެުކ  . ގައި ފައިސާ އެބަހުއްޓެވެތަކުބަޖެޓު ކޯޑު ނަގަންޖެހޭ
   .ފޮނުވީމެވެ

  
  .ސާ ދެއްކުވުން އެދެމެވެބިލްތަކަށް ފައި ވީމާ، މި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރުތަކާއި އެކުގައިވާ

  
    2008  ނޮވެމްބަރ 30

  )ސޮއި(
  ނަން 
 މަޤާމް
  

XX  :  ެން އެ އޮފީހަކަށް ދެއްވާފައިވާ ނަންބަރުއޮފީހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގ 
  މީލާދީ އަހަރު : 2008
YY  : ުސީރިއަލް ނަންބަރ   

 

 ައަދދު 

1ގެ އެނެކްސް 7/2008މާލިއްޔަތާއި ެބހޭ ަސރކިއުލަރ   



ޑެބިޓް / ރުފިޔާތަކެތީ ގެ ބާވަތްޚަރަދުގެ ބައި(ތައް)
Sub Code(s)DescriptionDebit / Rf

ފަރުނީޗަރ9.01ު

މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސަރކިއުލަރ 7/2008ގެ އެނެކްސް 2

Due Date ފައިސާ ދައްކަންވާ ތާރީޚް Invoice / Bill އިންވޮއިސް / ބްިލ

Cheque Number ޗެކް ނަންބަރDate of Invoiceު އިންވޮއިސްގެ ތާރީޚް

Serial No.:  /ުސީރިއަލް ނަމްބަރ
P.V. No.:  /ޕޭމަންޓް ވައުޗރ

Date:   / ްތާރީޚ
  / Account: ުއެކައުންޓް ޚަރަދ

6/Jan/2008

ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ވައުޗަރ
PAYMENT VOUCHER 

ނަން  އޮފީހުގެ
ދިވެހިރާއްޖެ ، -----    

Office Name
‐‐‐‐‐, Rep. of Maldives

0444

ޖުމްލަ
Total

ތާރީޚް
Date

އިންވޮއިސްގެ ހިސާބުތައް ޗެކްކުރީ
Invoice extension & addition checked by

ޚަރަދުގެ ބައިތައް ރަނގަޅުތޯ ބެލީ
A/c distribution approved by

ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދިނީ (1)
Payment authorized by (1)

ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދިނީ (2)
Payment authorized by (2)

ފައސާ ބަލައގަތ

Signature 
ސޮއި

Functions
ކުރަންވީ ކަންތައް

Account Number އެކައުންޓް ނަންބަރު

‐                          

Account to Credit / Payee ކްރެޑިޓް ކުރަންވީ އެކައުންޓް / ފައިސާ ލިބޭފަރާތް

ނަމާއި މަޤާމް
Name & Designation

ފއިސ ބލއިގތީ
Payment received by



 

 

  

ކޮޕީ، އޭގެ ފަހުން  ކޮންޓްރެކްުޓގެ ނަމަގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓު ކޮްނޓްރެކްޓެއް ކާދައް ފައިސާ ޝެޑިއުލްއަކަށް ޕޭމަންޓް /1 •

  ޝެޑިއުލްގެ ކޮޕީ ތަކަށް ޕޭމަންޓް  ޓްމަން ޕޭރިކުއެސްުޓުކރައްވާ ހުރިހާ 

 ވާ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު ބަޖެޓް ކޯޑް ބާކީމި ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި /2 •

 ،ކަށް ބޭރުފައިސާ ގަތުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ގެ އަޞްލާއިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަ  •

  . ފައިސާ ގަތުމަށް އެދި ފޮނުވާ ސިޓީއާއި ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓްސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ

    .ކޮންމެ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރަކާއިއެކު މި ޗެކުލިސްޓް ފުރިހަމަކުރެއްުވމަށްފަހު ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ •

ނޑު ޖައްސަވަންވާނެއެވެ •  .ޕޭމަންޓް ވައުޗަރގައި އޮފީހުގެ ތައްގަ

  ޗެކްލިސްޓް 
ފިނޭންސް 

މިނިސްޓްރީގެ 
 ބޭނުމަށް 

އޮފީސްތަކުން 
 ޗެކު ކުރަން
( ) 

 ތަފްޞީލް 

     ވަުއަޗރ ޕޭމަންޓް

        ިބލް/  އިްނވޮއިސް 

     ުނވަަތ ިޚދުމަތް ލިުބނުކަުމގެ ލިޔުން  މުދާ 

     1/ ކޮންޓްރެކްޓުެގ ޮކޕީ/  އޯޑަރ ޕާޗޭސް
     ުނވަަތ ިޚދުމަތް ލިިބގަުތމަށް އެދޭ ފޯމު  މުދާ 

      ކޯޓޭޝަން 
      އެކައުންޓް ަނންބަރު ޭބންކް ޓްރާންސްަފރ ކުަރއްަވން ޭބނުްނފުޅުނަމަ، 

  )އޮފީސްތަކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް (  މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓާއިބެހޭ 
 2/ ބާކީ  އައިޓަމް    ކޯޑް 
    
      
      
    
      
      
    
      
      
    
      
      
    




