
ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރާނެ : 3އެނެކްސް ގެ  02/2011މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 
  ގޮތް 
  

  ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ
  ބޭނުން 

ޕޭަމންޓް ަވއުޗަަރކީ އެއާއެކު އޮީފސްތަކުން ިމނިްސޓްރީ އޮފް ިފނޭްނސް އެންޑް ްޓެރޜަރީައށް ފޮުންއާވ ލިޔެކިުޔން ތަުކގެ ޚުލާާޞ 
  .އެކެވެ
  
ީޕ ޭޕމަްނޓް ސްކްރީްނގަިއ ބައެއް ފީލްްޑތަކަކީ ކޮންމެެހން ުފިރހަމަ ކުަރންެޖހޭ ފީލްޑްތަކެއް ކަަމްށވާތީ މި ޕޭަމންޓް ވައުޗަުރގަިއ .އޭ.އެސް

  .މިބައިަތއް ހިެމިނފައިާވނެެއވެ
  

  .ޕޭަމންޓް ވައުަޗުރ ފުރިަހމަ ކުަރްއާވނޭޮގތް ތިީރގަިއ ަބޔާންކުެރވިަފއިަވީނއެވެ
  

  ގެ ލޭއައުޓް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު 
ނުޑ    .ަބޔަކަެށވެ 4ޕޭަމންޓް ވައުަޗުރ ބެހިަފއިަވނީ މަިއގަ

މިބަިއގަިއ ިހެމނެނީ ަވއުޗަރު ފޮނުާވ އޮީފހުެގ ނަން، ބިްޒނަްސ އޭިރއާ ަނންަބރު، : ޕޭަމންޓް ވައުޗަާރއިބެހޭ މަޢުލޫާމތު .1
ޢަދަުދ ައިދ ފަިއާސ   1ންްސ ޑޮިކއުަމންޓްތަުކގެ ރިފަރެޕޭަމންޓް ަވއުޗަރ ަނންބަރު، ަވއުޗަރުެގ ތާީރޚް، ވަުއޗަރާއިއެުކ ހުަށހެޭޅ 

މިަބިއގައި ހިެމނޭ މަުޢލޫމާތަކީ ަވއުޗަާރއިއެކު ުހށަހަޅާ ހުރިހާ ިރފަރެްނސް ޑޮކިއުމަްންޓތަަކްށ . ލިބެންވާ ފަރާުތެގ ނަެމވެ
 .ޢާންުމ މަޢުޫލމާެތވެ

ުހށަހެޅިަފއިވާ ހުރިާހ ިއްނވޮއިްސތަކާއި ުގޭޅ  މިަބިއގަިއ ހިެމނެނީ ވައުަޗރާއެކު: އިްނވޮއިްސ ތަކާިއބެހޭ ޢާްނމު މަުޢލޫމާތު .2
. ފޮުނވިަފއިަވނީ ކޮްނ ފަިއސާއަކުން ަކމާއި، ިދވެހި ުރފިާޔެގ އެކްސްޗޭްނޖް ޭރޓް) ތައް(ިމސާލަކަށް ިއންޮވިއސް. މަޢުލޫާމތެވެ

ިއންޮވއިްސއެްއގެ އަްނނަިނިވ  މިބަިއަގއި ިހެމނެީނ ަވއުޗަރާިއެއކު ހުށަެހޅިފަިއވާ ހުރިހާ: އިްނވޮއިްސތަކަށް ޚާއްަޞ މަޢުޫލމާތު 
 .މަޢުލޫާމތު ކޮްނމެ އިްނވޮއިްސއެްއ ަވކިންެނވެ

 އިްނވޮއިްސ ަނމްަބރު 
 އިްނވޮއިްސެގ ތާީރޚް 
 އިްނވޮއިްސ ޮފނުާވފައިާވ ފަިއސާިއްނ ިއންޮވއިްސގެ ަޢދަދު  
 އިސްެވ ެދްނނެުވނު ަޢަދދަށް ޖެޭހ ދިެވހި ރުފިާޔގެ ަޢދަދު  
މި ބަިއގަިއ . އެކި ކޮްސޓް ސެންޓަރތަަކށް ބެހިަފއިާވގޮތް/ ޚަރަދު ކޯްޑތަކަށް އިްނވޮއިްސގެ ުޖމްލަ ޢަަދދު އެިކ  

 .އަްނނަިނވި މަޢުޫލމާތު އެކުލެިވެގްނވެެއވެ
 ޚަރަުދ ކޯޑް −
 އެސެޓް ނަމްަބރު  −
 )ޕްރޮޖެކްޓް-ކޮސްޓް ެސންަޓރ ުނވަަތ ޕްރޮެޖކްޓް ުނވަަތ ސަބް (ކޮސްޓް އޮްބޖެކްޓް  −
 .ގަިއ ހިެމޭނ ކުރިން ަބާޔންކުރެިވފައިާވ ފަިއސާެގ ޢަދަުދތައްއަިދ ަމތީަގއި ދެްނނެުވނު ަޚރަުދ ޯކޑު −

ިދވެހި ރުފިާޔއިްނނާިއ (މިބަިއގެ ިދުގިމން ބިާނެވގެްނަވނީ ަވއުޗަާރއިެއކު ހުށަހެިޅފަިއާވ އިްނވޮިއސްތަުކގެ ުޖމްލަ 
  .އިްނނެވެ) އިްނވޮއިްސަގއިާވ ފައިސާިއން

ވިެގްނވަީނ ވައުަޗރު ތަްއޔާރުކުުރާމއި، ޗެްކ ކުރުާމއި، ުހްއަދ ިދުނަމްށ މިބަިއގަިއ އެކުލެ: ޕޭަމންްޓ ަވއުޗަުރ ުހއްަދިދނުން .3
ނޑައެޅިަފއިާވ ބޭފުޅުްނނަެށވެ  .ކަ

 
 .މި ަބޔަކީ މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ެއންޑް ޓްރެޜަީރން ުފރިަހމަކުރާެނ ބަޔެެކވެ: ފައިސާ ަޙވާުލ ކުރުން .4

  

                                                            
  މިސާލަކަށް އިްނވޮއިސް ނުވަތަ ބިލް. އެ ލިޔުމަކަށް ބިނާކޮށް ފައިާސ ދެއްކުމަށްޓަކައި ޕޭމަންްޓވަުއޗަރާިއއެކު ހުށަހަޅާ ލިޔެިކއުންތައް: ރިފަރެންސް ޑޮކިއުމަންޓް 1



  
  ވައުޗަރު ފުރިހަމަކުރާނޭގޮތް 

  .އިަވނީ ޕޭަމންޓް ވައުޗަުރަގިއ ހިެމނޭ ފީލްޑްތަާކއި އެ ފީލްްޑތަްއ ފުރިހަމަކުަރްއވާެނ ޮގތެވެތިރީަގއި ަބާޔންކުރެވިފަ 

  އެކައުންްޓ  .އެކަުއންޓެވެ) އޭ ަގއި އޮްނަނ.އެމް.ެއމް(މި ގޮީޅގަިއ ަޖްއސަވާީނ ޚަަރދުކުާރ 
Acct.No. 

a 

ތަްއ އެކި ާބވަތް . މި ގޮީޅގައި ޖަްއސަވާީނ ަމތީަގިއވާ އެކައުްނޓުެގ ބާވަެތވެ
 .ޑައުން ިލސްޓެއްަގއި ހިެމިނފައިާވނެެއވެ-ޑްރޮޕް 

  ބާވަތް 
Type b 

  

 # ފީލްޑް  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު / ތަފްޞީލް 
 Agency ވައުޗަުރ ޮފނުާވ އޮފީުހގެ ނަން 

  އޭެޖންސީ 
1 

ބިޒްނަސް އޭިރއާ  .ޕީ .އޭ.އިސްެވ ެދްނނެުވނު އޮފީަހށް ދެވިަފއިާވ އެސް
 .ނަމްބަރު

Biz.Area 
  އާ ބިޒްނަސް އޭރި 

2 

ދުަމތެްއ ފޯރުކޮްށދިްނ ޚިދައްަކވަްނ ހުށަހަުޅްއވާފަިއވާ ދުަމތަކަށް ަފއިސާ ޚި އެ 
  .ފައިސާ ލިޭބ ފަާރތުެގ ަނން/ ފަރާުތގެ ނަްނ 

 .އެްއ ަވއުަޗރަކުން ަފއިާސ ެދއްކެޭވނީ އެްއ ަފރާތަކަެށވެ: ނޯޓް

Vendor 
/ ދުަމްތ ފޯރުކޮްށދިްނ ަފރާތް ޚި (ވެންޑަރ 

  )ފައިސާ ލިޭބފަރާތް 

3 

 Date ވައުޗަުރ ަތއްާޔުރކުރާ  ތާރީޚް 
  ތާރީޚް 

4 

 .Voucher No އޮފީހަކުްނ ވައުަޗރުތަްއ ޓްރެްކ ކުރުމަްށދޭ ނަމްަބރ
  ވައުޗަުރ ަނމްބަރު 

5  
 

ެއކައުންޓަކަްށ ަޖާމކުރަންެޖހޭ ަފއިާސއެއްކަަމށް . ޕޭަމންޓާއިެބހޭ ުކރު ތަާޢރަފެއް
 .ަސވާީނ ިމތާަގއިވާަނމަ ޖަމާކުަރްނޖެހޭ އެކަުއންޓުެގ ތަފްޞީްލ ަޖއް

Note 
  ނޯޓް 

6  
 

  >>އޮޓޯ << 
ިއންޮވއިްސ އިުތރު  .ެޖހިވަޑަިއ ނުަގންަނވާނެމިބަިއގަިއ ެއއްޗެްއ ޖަްއސަވާަކށް 

 .ކުރެއްިވ ވަރަކަްށ މި ަޢދަުދ ައމިއްަލއަށް ަބދަުލވެެގްނދާނެ

No.of Invoices (s) 
  އިްނވޮއިްސތަކުެގ ޢަދަދު 

7  
 

. ިއްނވޮއިްސތަްއ ެހދިަފއިަވނީ ަފއިސާ ވައުޗަާރއިއެުކ ހުަށހަޅުްއވާފައި 
  ). ިދވެިހ ރުިފޔާ( ”MVR“ޑިފޯލްޓްކޮށް ިމާތަގއި ެޖހިފަިއ ިއްނނާީނ  

 އެހެން ކަރަންސީއަކުންމި ފީލްްޑަގއި ަޖއްަސވާ ކަަރންސީ ނޫްނ : ނޯޓް
  .ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ ހަދާަފއިާވ ިއްނޮވއިސްެއއް އެ ވަުއޗަރަކާއެކު 

Document Currency 
  ޑޮކިއުމެންްޓ ކަަރންސީ 

8  

ނޫްނ ެއހެްނ ) ިދވެިހ ރުިފޔާ" (MVR"ަގއިަވނީ  8ފީލްޑް ަނމްބަުރ 
ފައިސާެއއް ަކމަްށވަންާޏ ެއ ފަިއާސއަކާއި ިދވެިހ ރުފޔާެގ އެކްސްޭޗންްޖ ރޭޓް 

އެެހނީ ޑިފޯލްްޓ ، 1.000000މި ފީްލޑްގެ ޑިފޯލްްޓ ަޢަދދަކީ . ޖައްަސވާ
  .ކަރަންސީ އަކީ ިދވެިހ ރުިފޔާ

Doc. Currency to MVR Exchange 
Rate 

  އެކްސްޗޭންްޖ ރޭޓް 

9  
 

އެ ޑޮކިުއމަންޓަަކށް ިބނާކޮށް ަފިއސާ ަދއްކަަވން ުހށަހަުޅއްާވ ޑޮކިއުެމންޓުެގ 
  )ބިލް ނަންބަރު / ިމސާަލކަށް ިއންޮވއިްސ (ނަމްބަުރ 

އެްއ ަވއުަޗރަކާއެކު ެއއް ިއްނވޮއިްސއަްށވުެރ ިގނަ އިްނވޮއިްސެވސް : ނޯޓް
 8 ާއއި ފީލްްޑ ަނމްަބރު 3އެކަމަކު ފީްލޑް ނަމްަބރު . ހެުޅްއވިާދނެެއވެހުށަ

  . ގަިއވާ ގޮުތެގ ަމިތންެނވެ
އަށް ކްިލކް   ”Add invoice“އިްނވޮއިްސ ެއއް އިތުުރ ކުރެްއުވަމށް 

  .ކޮށްލައްވާ

Invoice No. / Ref.Doc.No. 
 1/ އިްނވޮއިްސ ަނމްަބރު

10 

 Inv. Doc. Date އިސްެވ ެދްނނެުވނު ިރފަރެްނސް ޮޑކިއުމަންްޓެގ ތާީރޙް   11 



   /1އިނވޮއިްސެގ ތާީރޙް 
  >>އޮޓޯ    <<

  .މިބަިއގަިއ ެއއްޗެްއ ޖަްއސަވާަކށް ެޖހިވަޑަިއ ނުަގންަނވާނެ

Inv. Total in Doc. Curr.   
ިއންޮވއިސްަގއިާވ (އިްނވޮއިްސެގ ޖުްމލަ ޢަަދދު 

/1) ފައިސާިއން
  

12 

  >>އޮޓޯ    <<
 .މިބަިއގަިއ ެއއްޗެްއ ޖަްއސަވާަކށް ެޖހިވަޑަިއ ނުަގންަނވާނެ

Inv. Total in MVR   
) ިދވެިހ ރުިފޔާިއން(އިްނވޮއިްސެގ ޖުްމލަ ޢަަދދު 

1/   

13 

 Comment(s) ގަިއާވ ިއންޮވިއސްއާިއ ބެޭހ ކުުރ ތަޢާަރފެއް  10ފީލްޑް ަނމްބަުރ 
  ކޮމެންޓް 

13.1

ުނވަަތ ެއސެޓް ) ތައް(ވިަފއިާވ ޚަަރދު އައިަޓމް އިްނވޮއިްސެގ ޖުްމލަ ބައިކުރެ 
  )އެސެްޓ ބަްއލަވަިއގަުތމުެގ ކުިރން ޯހްއދަވާަފިއވާ ނަމްބަރު(ކޯޑް 
އެްއ ިއންޮވއިސްެއއްަގއި އެްއ ޚަަރދު އައިަޓމަްށ ުވރެ ގިަނ ޚަަރދު : ނޯޓް

  .އައިަޓމް ިހމެިނަފއި ުހރެާދނެެއވެ
އަްށ ްކލިކް   “Add GL Item“ޚަރަުދ ައއިޓަެމއް އިތުުރ ކުރެްއުވަމށް

 .ކޮށްލައްވާ

GL / Asset 
  /2 ެއސެޓް ކޯޑް/ ޖީއެްލ 

14 

ވަަނ  14ގެ ބަޖެުޓގަިއ ިހމަނާަފއިާވ އެކްޓިވިީޓ ކޯޑުތަުކގެ ތެރެިއްނ  2011
  .ަގއިާވ ޚަަރދު ނިޞްަބތްާވ ެއކްޓިވިޓީ ރިފަެރްނސްފީލްޑް 
ެދއް ނިްޞބަތްާވ ވައުޗަުރެގ ކޮންމެ ަލއިްނ ައއިޓަެމއްަގއިެވސް އެ ޚަރަ : ނޯޓް

 .އެކްޓިވިީޓ ރިފަެރންސް ކޯޑު ޖަަހްނވާެނއެވެ

Activity Ref. 
  /2 އެކްޓިވިީޓ ރިފަެރންސް

15 

ުނަވތަ ) ޑިިވޜްަނ/ ސެކްަޝން (ނިސްަބތްާވ ކޮސްޓް ެސންަޓރ ޚަރަުދ 
 .ޕްރޮޖެކްޓް

Cost Centre / Project 
/2ޕްރޮޖެކްްޓ / ކޮސްޓް ސެންަޓރ 

  

16 

ެބހޭ ާޤނޫުނގަިއ ބަާޔންކުެރިވފައިާވ ަފންޑުތަުކގެ  ދައުަލތުެގ މާިލއްަޔތާއި
ޑިޯފލްޓް ކޮށް މި ފީްލޑްގަިއ . ތެރެިއން ވައުަޗުރގެ ަޚރަުދ ނިސްަބތްާވ ފަންޑް

  ).ކޮްނސޮލިޑޭޓެޑް ެރވެިނއު ަފންޑް( ”C-GOM“ޖެހިފަިއާވނީ 

Fund    
/2ފަންޑް 

  

17 

ްށ ެޖހޭ ަފިއސާގެ ައއިޓަމަޚަަރދު ގަިއ ަބޔާންކުެރވިފަިއާވ  14ފީލްޑް ަނމްބަުރ 
 ) ަގއި ަބޔާންކުެރވިަފއިާވ ފައިސާިއން 8ފީލްްޑ ަނމްބަރު (ޢަދަުދ 

Amt. in Doc. Curr.   
އިްނވޮއިްސަގއި ާވ (ފައިސާެގ ަޢދަުދ 

  /2 )ފައިސާިއން

18 

  >>އޮޓޯ  <<
 9ފީލްޑް ނަްމބަރު . މިބަިއގަިއ ެއއްޗެްއ ޖަްއސަވާަކށް ެޖހިވަޑަިއ ނުަގންަނވާނެ

ަރނގަަޅްށ ފުރިަހމަކުރަްއާވފައިާވނަަމ ިމ ފީްލޑް  18ަބރު އާިއ ފީލްޑް ނަމް
 .ރަނގަޅަްށ ައމިްއލައަށް ައޕްޑޭޓް ާވނެ

Amt. in MVR   
/2) ދިެވހި ރުފިާޔ ިއން(ފައިސާެގ ަޢދަުދ 

  

19 

  >>އޮޯޓ   <<
 8ފީލްޑް ނަްމބަރު . މިބަިއގަިއ ެއއްޗެްއ ޖަްއސަވާަކށް ެޖހިވަޑަިއ ނުަގންަނވާނެ

 .ން މި ފީލްްޑ ައިމއްލައަްށ ައޕްޑޭްޓ ވާނެފުރިހަމަކުެރްއވުމު 

<auto field –Doc. Currency>   
 –ައމިއްަލއަްށ ައޕްޑޭޓްާވ ފީލްޑް < 

  >ޑޮކިއުމަންްޓ ކަަރންސީ 

20 

މިާތގަިއ ލިުޔއްާވނީ ޑޮކިުއމަންްޓ ކަރަންސީްނ ވައުަޗރުެގ ޖުމްަލ ައްށާވ 
 .ވަެރވެ

<Amt. in words ‐ Doc. Currency>    
 >ޑޮކިުއމަންްޓ ކަރަންސީ –ުދ ފައިާސގެ ޢަދަ <

21 

 < amt. in words – MVR > .މިާތގަިއ ލިުޔއްާވނީ ދިެވހި ރުފިާޔ އިްނ ަވއުޗަުރގެ ޖުމްލަ އަްށާވ ަވެރވެ
  >ިދވެިހ ރުިފޔާިއން  –ަފއިސާެގ ަޢަދދު < 

22 

  >>އޮޯޓ <<
  .މިބަިއގަިއ ެއއްޗެްއ ޖަްއސަވާަކށް ެޖހިވަޑަިއ ނުަގންަނވާނެ

 

< auto field – gross total in Doc. 
Curr.>   

ަވއުޗަރުެގ  –ައމިއްަލއަްށ ައޕްޑޭޓްާވ ފީލްޑް < 
 >) ޮޑކިއުމަންްޓ ކަަރްނސީ ( މުޅި ޖުމްަލ 

23  



  >>އޮޓޯ << 
 .މިބަިއގަިއ ެއއްޗެްއ ޖަްއސަވާަކށް ެޖހިވަޑަިއ ނުަގންަނވާނެ

<auto field – gross total in MVR> 
އުޗަރުެގ ވަ  –ައމިއްަލއަްށ ައޕްޑޭޓްާވ ފީލްޑް < 

  >) ިދެވހި ރުިފޔާިއން(މުޅި ޖުމްަލ 

24 

މިބަިއގަިއ ަޖއްާސވާީނ ަވއުޗަުރ ަތއްޔާރުުކރި، ޗެކްކުރި ައދި ހުްއަދިދން 
 .ައިދ ތާރީްޚ ަޖއްަސަވއި ޮސއިކުރަްއވާެށވެ. ފަރާތްތަުކގެ ނަާމއި މަާޤމެވެ

PV Authorization   
 *ޕޭަމންޓް ވައުަޗުރ ހުްއަދދިުނން

25 

  

  :ތަޅުަދނޑި

 )ތައް(ފުރިހަމަކުުރްނ ެއދެިވެގންާވ ފީލްޑް )ތައް(ކޮންމެެހން ުފރިަހމަ ކުަރންެޖހޭ ީފލްޑް )ަތއް(މިއްަލއަްށ ފުިރަހމަާވ ފީލްޑްއަ
  

  .ވައުޗަާރއި އެޓޭްޗކުރައްާވ ކޮްނމެ އިްނވޮއިްސއަކަްށ މި ފީލްްޑތަްއ ފުިރހަމަކުރަްއަވން ާވނެެއވެ –) 1(ތަކުރާުރވާ ފީލްޑްތައް - /1

ުފރިހަމަކުަރއްަވްނ  ށްިމ ފީލްްޑތަްއ ކޮންެމ ިއންޮވިއސްއެްއ ބައިުކރެިވފައިާވ ކޮްނެމ ަޚރަުދ ބަޔަކަ  –) 2(ރާުރާވ ފީލްޑްތައްތަކު - /2

  ވާެނއެވެ 

  އެްއ ފީލްޑަްށުވރެ ގިަނ ފީލްޑްަތއް* 

  ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވަންޖެހޭ ނުކުތާތައް 

  .އް ަފރާތަަކށް ދައްަކވަްނޖެހޭ ޕޭަމންޓް ތަކެވެެއއް ޕޭަމންޓް ވައުޗަެރއްަގއި ިހމެޭނނީ ކޮްނެމެވސް އެ  -

  .ެއއް ވައުޗަރަާކއިއެކު އެކި ކަަރްނސީ ތަުކގެ އިްނޮވއިސްތަކެްއ ުނފޮުނއްޭވނެެއވެ -

ޑޭޓް ޕިކަރ ިއން ތާރީޚް ރަނަގޅަށް ފެިނވަަޑއި ނުަގންަނާވނަމަ ޮކންޓްރޯލް ޕެނަްލެގ ރީޖަނަްލ ސެިޓންގްސެގ ެތރެިއްނ  -

  .)ޓީ ބޭފުޅެްއގެ އެހީެތރިކަްނ ހޯްއދަާވށެވެ- އޮފީުހެގ ައއި. (ުޅ ކޮށްަލއްާވށެވެޑޭޓް ެގ ފޯމަްޓ ަރނގަ

    

މި ފޯރމް ބޭުނންކުރެްއުވމަށް މައިކްރޯސޮްފޓް އިންޯފާޕުތ . ގަެއވެ 2007މި ފޯރމް ޑިޒަިއން ކުެރވިފަިއވަީނ މައިކްރޯޮސފްޓް އިންޯފޕާތު 

  .)ޓީ ބޭފުެޅއްެގ އެީހތެރިަކން ޯހްއދަާވށެވެ-ގެ އައި އޮފީހު . (އިންސްޓޯްލ ކުެރިވފައިޭވތޯ ޗެކްކުަރްއވާެށވެ

 


