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ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ހޯލު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

 .1ހޯލު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެދޭ ފަރާތް:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ބޭފުޅާގެ ނަން:
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ބޭފުޅާގެ މަޤާމް:

ސޮއި:

އީމެއިލް:

 .2ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު
އިވެންޓް ފަށާ ތާރީޚް:

މުއްދަތު:

އިވެންޓް ނިންމާ ތާރީޚް:

 .3ހޯލު ހިފާ ބޭނުން


ލކަށް ( 3,000/-ރުފިޔާ)
އާޓް އެގްޒިބިޝަން ތަކަށް ދުވާ ަ



ށ ( 10,000/-ރުފިޔާ)
އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދުވާލަކަ ް



ޙަރަކާތައް ދެވިފައިވާ ނަން:



ޙަރަކާތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް:

ނޯޓް



އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ މިފޯމާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅާގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި
ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅާގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންޕެނީތަކުން ކޮޕްޕެނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



އެން.ސީ.އޭ ގެ ނަންބަރު

 3303816 / 3343832ފޯނާއި ގުޅުއްވައިގެން ފޯމް ހުށަހަޅާތާ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އެގްރީމެންޓްކުރައްވަންވާނެއެވެ .އެހެން ނޫންނަމަ ބުކިން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.


އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ހޯލްގައި ބޭއްވޭނެ ހަރަކާތްތައް:
ހ .ކުރެހުންތެރިކަމާއި އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ މަޢުރަޒުތައް އަދި މިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެކި ހަރަކާތްތައް.
ށ .އެޑިއުކޭޝަނަލް ނުވަތަ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެކި ހަރަކާތްތައް.
ނ .ކޯޕަރޭޓް އިވެންޓްސް (ޖަލްސާ  ،ފެއަރ ފަދަ ހަފްލާ).
ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ހޯލްގައި ނުބޭއްވޭނެ ހަރަކާތްތައް:
ހ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ހިލާފުވާ އެއްވެސްކަމެއް.
ށ ،ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް.
ނ .އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ސައިފޮދު ،ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ފަދަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާފަރާތަށް ނުފެންނަ އެއްވެސް ކަމެއް.
ރ .އަޑުބާރުކޮށް ލަވަޖަހާ މިއުޒިކްގެ ހަފްލާތައް.
ނެޝަނަލް އަޓް ގެލެރީގެ ހޯލް ދޫކުރެވޭ އުސޫލުތައް:
ހ .ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ހޯލް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ އެޕްލިކޭޝަންފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަކުރެވުމުންނެވެ.
ށ .އެޕްލިކޭޝަންފޯމުގައި އެދިފައިވާގޮތް ނޫންގޮތަކަށް އިވެންޓް ބަދަލު ކުރަން ނުވަތަ އިތުރު ހަރަކާތެއް ބާއްވަންބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއް މެދުވެރި
ވެއްޖެނަމަ ކުއްޔަށް ދޫކުރި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތް ނޫން އެހެންފަރަތަކަށް އިވެންޓް
މެނޭޖްކުރުމަށް ހަވާލުކުރާނަމަ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނޫން ގޮތަކަށް ހަވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ނ .އެދިފައިވާ ގޮތް ނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ މިގޮތުން ހިންގޭ ހަރަކާތެއް ފާހަގަ
ވެއްޖެނަމަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަށް އެ ހަރަކާތެއް ހުއްޓުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
ރ .ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތުތަކަށް އިވެންޓް ނިންމަންވާނެއެވެ.
ބ .އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައާއި ހިންގުމުގައި ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ތަކެއްޗާއި އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަކަށް
އިވެންޓުގެ ހަރަކާތްތަށް ރާ ވަންވާނެއެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް ރާވާ ހިންގޭ ހަރަކާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތެވެ.
ޅ .ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ހޯލާއި އެތަނުގައިވާ ތަކެތި އަދި ހިންގޭ އިވެންޓް މޮނިޓަރ
ކޮށްހެދުމުގެ ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ކ  .އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް ،އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް ،ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ފޯނު ،3313456 / 3343832 :ފެކްސް (960) 3316955 :އީމެއިލްinfo@nca.gov.mv :

