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 ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްަޔށް ހިފުމަށްއެދޭ ފޯމް 
                      

 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ  .1
 ނަމާއި ެއޑްެރސް:  -1.1 
 މަސްޢޫލްވާަފރާތުގެ ަނާމއި އެްޑރެސް:  -1.2 

 އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރ: 1.3  ފޯން ނަންބަރ:  1.4 
 ކުންފުނި/ޖަމާއަތެްއނަަމ،ަރޖިސްްޓރީ ނަންަބރ: -1.5   

 އީމެއިލް އެޑްެރސް: -1.7 
 

                          ( ފާހަގަލުމަށް  ކުއްޔަށް ހިފާ ބޭނުން )  .2 ބޭނުންވާ ތާރީހް: 
 ޖަލްސާެއއް ޭބއްުވމަށް.  -2.1  ޙަފްލާއެއް ބޭްއވުމަށް. -2.3 

 ބޭްއުވމަށް.މަސައްކަތު ބަްއދަލުުވމެއް  -2.4  ިހންގުަމށް ) ތިރީަގއި ތަފްޞީލް ދިުނމަްށ (ޓިކެޓް ވިއްކައިެގން ޙަރަކާެތއް  -2.5 

 އާގުޅޭ ( 2.4ޓިކެޓް ވިއްކައިެގން ހިންގާ ޙަރަާކތް )  -2.5 
 

 ކުއްޔަށް ހިފަންބޭނުންވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި އަދި މުއްދަތު  .3
 # ތަފްޞީލް  ދުވަހަށް( 1) ރޭޓް އަދަދު ތަކެތީގެ  ދުވަހުގެ ޢަދަދު  ކުލި 

   o  :)ް1500.00ހޯލާއި ގޯތިތެރެ )ޓިކެޓް ވިއްކައިގެނ 
o  ި1350.00(: ޓިކެޓް ނުވިއްކާގޯތިތެރެ )ހޯލާއ 
o ި800.00: )ޓިކެޓް ވިއްކައި/ ނުވިއްކައި(ގޯތިތެރެ އެކަނ 
o  :)ް800.00ހޯލް އެކަނި )ޓިކެޓް ވިއްކައިގެނ 
o  :)ް500.00ހޯލް އެކަނި )ޓިކެޓް ނުވިއްކައިގެނ 

 3.1   ގޯތިތެރެ
 3.2 ހޯލް   

   100.00 
 550.00ހަރަކާތައް)ގޮޑި/މޭޒްއާއިއެކު: ފީނަގައިގެން ހިންގާ 

 3.3 ކުލާސްރޫމް 

 3.4 ސައުްނޑް ސިސްަޓމް  700.00/ ޝޯވްއަކަށް:  500.00ޖަލްސާއަށް:    
 3.5 މަލްޓިމީޑިޔާ ޕްެރޖެކްޓަރ 400.00ޝޯވްއަކަށް:  /300.00ޖަލްސާއަށް:    
 3.6 ގޮނޑި  2.00   
 3.7 ޑެސްކް  3.00   
 3.8 މޭޒު  7.00   
 3.9 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް  400.00   
     3.10 
 ( )  ޖުމްލަ: 

 

 ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ އިޤުރާރު  .4
ކުއްަޔށް ހިފަން ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިޔަ ސްކޫލްގެ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބެނުމަށް ފޯމުގެ  2މިފޯމުގެ 

މެވެ. ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ތަންތަނާިއ ރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މިދެންނެވި ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ދެއްވުން އެދެ ބޭނުމެވެ. ވީމާ ސަ
 ށް ޢަމަލްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.ތަކެތި ކުްއޔަށްދިނުމާއިބެހޭ އުޞޫލްގައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަ

  ސޮއި:
 އޮފިޝަލް ސްޓޭމްޕް

  ތާރީޚް:  ނަމާއި އެޑްރެސް:
ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނީ އެކަމަށް އެދި  ،)ހ(ގައިވާގޮތަށް 12ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ  ،ނޯޓް: ފޯމް ހުށައަޅައި ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު ބާއްވާ އިންވެންޓް ކެންސަލް ކުރާނަމަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. 10މިގޮތުން ރިފަންޑް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހުށައެޅުމުންނެވެ. 
 

 1ގެ  2ޞަފްޙާ  ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދޭ ފޯމް 

 ފޯމް ނަންބަރ:

5.1 



 
 

 ބައިތައް  ކޫލުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ސް 
  

 މިހާތަނަށް މިފަރާުތން ސްކޫލަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވޭތޯ؟ .5
 ފައިސާ ދައްކާފައި -5.1  ފައިސާ ނުދައްކާ  -5.2  ނުދައްކާއޮތް ޢަދަދު  -5.3 

 

 ( ކުއްޔަށް ހިފި ބޭނުން )  .6
  ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުމަށް. 6.1
  ބެނުމަށް.ރަށުރައްިޔތުންގެ  6.2
  ޖަމްޢިއްޔާ / ޖަމާޢަތެއްގެ ހިލޭ ސާބަހަށް ބާއްވާ ހަރަކާތަަކށް. 6.3
  ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ބޭނުމަށް. 6.4
  ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ބާއްވާ ހަރަކާތަަކށް. 6.5

 

 ކުއްޔަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު  .7
  ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ޖުމްލަ ކުލި (ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ  3ކުލި ) މިފޯމްގެ  7.1
 %35% / ޝޯވްތަކަށް: 25% / ޕާޓީތަކަށް ކުލީގެ 15ޖަލްސާއަށް: ކުލީގެ  -ކަރަންޓް އަގު  7.2

 ....ބޭނުންކުރި ގަޑި އަދަދު: ...................................................  ރުފިޔާ    100.00ކޮންޕިޓަރ ލެބް ބޭނުންކުރާނަމަ ގަޑިއަކަށް:  -
 ރުފިޔާ 50.00އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރާނަމަ: ގަޑިއަކަށް:  ކޮންޕިޓަރ ލެބްގެ  -

 

  ( ...........ފެނުގެ އަގު  ) ކުލީގެ %  7.3
  : )                                                                          (ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ފައިސާ 7.5

 

 ކުލީގެ ފައިސާ ބަލައިގަތް  .9 ހުއްދަދިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  .8
  ސޮއި:

 
 ސްޓޭމްޕް 
 

  ފައިސާގެ ޢަދަދު:
  ރަސީދު ނަންބަރ:  ނަން:
  ފައިސާ ބަލައިގަތް ތާރީޚް:  މަޤާމް:
  މުވައްޒަފުގެ ސޮއި:  ތާރީޚް:

 

 ޙަވާލްވި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ތަނާއި ތަކެއްޗާއި  .11 ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ތަނާއި ތަކެތި ޙަވާލްކުރި  .10
  ސޮއި:  ސޮއި:
  ނަން:  ނަން:
  މަޤާމް:  މަޤާމް:
  ތާރީޚް:  ތާރީޚް:

 

 ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ތަނާއި ތަކެއްޗާއި ޙަވާލްވި  .13 ތަނާއި ތަކެތި އަނބުރާ ސްކޫލާ ޙަވާލްކުރި  .12
  ސޮއި:  ސޮއި:
  ނަން:  ނަން:
  މަޤާމް:  މަޤާމް:
  ތާރީޚް:  ތާރީޚް:

 

 ތަކެތި އަނބުރާ ޙަވާލްވިއިރު ފާހަގަ ކުރެވޭ އިތުރު ކަމެއްވާނަމަ ތަފްޞީލް ސްކޫލުން ތަނާއި،  .14
 
 

 

 2ގެ  2ޞަފްޙާ  ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ތަންތަނާއި ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދޭ ފޯމް 

 


