ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ހޯލު ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 .1ހޯލު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:

އެދޭ ފަރާތް:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

އިވެންޓާއި ގުޅޭގޮތުން އެން.ސީ.އޭ އިން ގުޅާނެ ފަރާތެއްގެ ނަން:
ގުޅޭނެ މޯބައިލް ނަންބަރު:

މަޤާމް:

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި  /ތައްގަނޑު:
 .2އިވެންޓް ހިންގުމަށް އެހެން ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރާނަމަ:
ޙަވާލު ކުރެވުނު ކޮމްޕެނީގެ ނަން:
މޯބައިލް ނަންބަރު:

ހަވާލުވެ ހުންނަވާ މުވައްޒަފުގެ ނަން:
 .3ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު
އިވެންޓް ފަށާ ތާރީޚް:

މުއްދަތު:

އިވެންޓް ނިންމާ ތާރީޚް:

އިވެންޓަށް ވަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މީހުންގެ އަދަދު:

ޙަރަކާތައް ދެވިފައިވާ ނަން:


ޙަރަކާތުގެ އިތުރު ތަފްޞީލް:

 .4ހޯލު ހިފާ ބޭނުން


އާޓް އެގްޒިބިޝަން ތަކަށް ދުވާލަކަށް  3,000/-ރުފިޔާ

ނވެ.
ޅމުން ެ
ލއެކު ހުށަހެ ު
ކތްތަކުގެ ތަފްޞީ ާ
އވާ ޚަރަ ާ
ތން ބާ ް
ގޅޭގޮ ު
މއި ު
ރހު ާ
ދވޭނީ ކު ެ
ނޯޓް 3000/- :ރުފިޔާއަށް ހޯލު ކުއްޔަށް ެ



ސޯލޯ އާޓިސްޓުންނަށް ދުވާލަކަށް  1500/-ރުފިޔާ

މދުގެ
ރއި  25އަހަރާ ދެ ެ
ތރެއިން  16އަހަ ާ
ޒބިޝަންތަކަށް ސޯލޯ އާޓިސްޓުންގެ ެ
އގް ި
ގނޫން ެ
ވރެ ދި ު
ހށް ު
ދވޭނީ  4ދުވަ ަ
އގަށް ެ
ނޯޓް :މި ަ
ނނެވެ.
ހޅުމު ް
ނގެ ތަފްސީލް ލިޔުމުން ހުށަ ެ
ޒބިޝަ ް
އގް ި
ވނީ ެ
މގޮތަށް ދެ ޭ
ށވެ .އަދި ި
ނންނަ ެ
ޒުވާ ު



އެން.ސީ.އޭ އާގުޅިގެން ހިންގާ އެން.ސީ.އޭ ގެ މެންޑޭޓުގައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ދުވާލަކަށް  2000/-ރުފިޔާ



އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދުވާލަކަށް  11,000/-ރުފިޔާ

ދއްކަން
ޔއެކު ަ
ތގައި  3000/-ރުފިޔާ ތަނުގެ ކުއް ާ
އގެ ގޮ ު
ޑޕޮސިޓެ ް
ނޑަބަލް ި
ރތްތަކުން ރިފަ ް
ބއްވާ ފަ ާ
ލތައް ާ
ހނިހެން ޙަފް ާ
ށއި އެ ެ
ނޯޓް :އިވެންޓްތަކަ ާ
ނއެވެ.
ޖެހޭ ެ

ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ކުއްޔަށް ދެވޭ އުސޫލް
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 ޙަފްލާތައް)
ރ .އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް (ޕާޓީ ފަދަ ޙަފްލާތައް)
ހޯލްގައި ނުބޭއްވޭނެ ހަރަކާތްތައް
ހ .ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫންތަކާއި ،އެޤަނޫންތަކުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ،އިސްލާމްދީނާއި ،ދިވެހި ދިދަ ދިވެހި
ދައުލަތުގެ ނިޝާން ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ،އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ އިއްޒަތާ އަބުރަށް
އުނިކަމެއް އަންނަ ފަދަ ތަކެއްޗާއި އަނިޔާވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ތަކެތި ،އާންމު މުޖްތަމާއަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ފަދަ ކުރެހުން،ފޮޓޯ
އަދި ވީޑިއޯ ލަވަ ފަދަ ތަކެތި ދެއްކުމާއި އާޓް ގެލެރީ ހޯލްގައި ބޭއްވޭ އެއްވެސް އިވެންޓެއް ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމެއްގައި
ބެހެއްޓުމަކީ އެން.ސީ.އޭއިން ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ށ ،ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް/ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް
ނ .އަޑުބާރުކޮށް ލަވަޖަހާ މިއުޒިކްގެ ހަފްލާތައް
ރ .ސަލަމަތީ ބާރުތަކުން ހުއްދަ ނުކުރާ ކަންތައްތައް
ހޯލް ދޫކުރެވޭ އުސޫލްތައް


ގެލެރީ ހޯލް ބޭނުންވެގެން ފޯމް ހުށަހަޅާތާ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފައިސާ ނުދެއްކޭ ފަރާތްތަކުގެ ބުކިން
ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް  5ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ ،ޖުމްލަ އަގުގެ  30%ބުކިންސް ހަދާތާ  7ދުވަސް
ތެރޭގައި ދައްކާ ،އަދި އިވެންޓް ފެށުމުގެ  7ދުވަސް ކުރިން ބާކީ ދެއްކިދާނެއެވެ .އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފަހު ކެންސަލްކުރި ނަމަވެސް
ފައިސާ އަނބުރާ ނުދެވޭނެއެވެ .އިވެންޓް ބާއްވާ ތާރީޚް ބަދަލު ކުރެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ .އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ތާރީޚް ބަދަލު ކުރަން
ބޭނުންވާނަމަ ބަދަލު ކުރެވޭނީ އައު ފޯމަކާއިއެކުއެވެ.



ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން ކުރިން ހޯލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްފަހު އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ އޮތްނަމަ ،އަލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ
އެފައިސާއެއް ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމުންނެވެ.



އެދިފައިވާގޮތް ނޫންގޮތަކަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހިންގައިފިނަމަ ނުވަތަ މިގޮތުން ހިންގޭ ހަރަކާތެއް ފާހަގަ ވެއްޖެނަމަ
އެން.ސީ.އޭ އިން އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އާޓް
ގެލެރީ ހޯލް ކުއްޔަށް ނުދެވޭނެއެވެ.



ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނެޝަނަލްއާޓް ގެލެރީގެ ހޯލާއި އެތަނުގައިވާ ތަކެތި އަދި ހިންގޭ އިވެންޓް މޮނިޓަރކޮށް ހެދުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު
އެން.ސީ.އޭ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި އެދިފައިވާ ގޮތްނޫންގޮތަކަށް އިވެންޓްބަދަލުކުރަން ނުވަތަ އިތުރު ހަރަކާތެއް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ހާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ލިޔުމަކުން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަހެއްގެ  14:00ގެ ކުރިން އެން.ސީ.އޭ އަށް އެކަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ .ނުރަސްމީ
ގަޑީގައި އަންނަ ހުށަހެޅުންތަކަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އަދި ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތްނޫން އެހެންފަރާތަކަށް އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުމަށް
ހަވާލުކުރާނަމަ ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނޫން ގޮތަކަށް ހަވާލު ނުކުރެވޭނެއެވެ.


ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތުތަކަށް އިވެންޓް ނިންމަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ދުވަހެއް ކަމަށް ބަލާނީ ،ހެނދުނު  8:00އިން ރޭގަނޑު 12:00
އަށެވެ.



އާޓް ގެލެރީގައި ބޭއްވޭ އެގްޒިބިޝަންތައް އެން.ސީ.އޭއިން އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ކިއުރޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެގްޒިބިޝަން
ފެށުމުގެ  72ގަޑިއިރި ކުރިން ބެހެއްޓޭ ހުރިހާ ތަކެއްޗާއިއެކު ކިއުރޭޓް ކުރުމަށް އެން.ސީ.އޭ އަށް ހުށަހަޅާ ކިއުރޭޓް ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާ
ހަވާލު ވާންވާނެއެވެ.



ކިއުރޭޓް ކުރުމަށްފަހު ކިއުރޭޓް ކުރެވޭ މިންގަޑަށް ނުފެތޭ ނުވަތަ އެން.ސީ.އޭއަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އަންގާ ތަކެތި އެން.ސީ.އޭއިން ލިޔުން
ޙަވާލުކުރާތާ ނުވަތަ އަންގާތާ  30މިނެޓްގެ ތެރޭގައި އާޓް ގެލެރީން ބޭރަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.



ގެލެރީ ހޯލުގެ ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގަޑިއަކީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  9:00ން މެންދުރުފަހު  13:00އަށެވެ.



ޗެކުން ފައިސާދައްކާނަމަ ޗެކް ބަލައި ގަނެވޭނީ ބޭންކް ގެރެންޓީ (ބޭންކުގެ ސްޓޭމްޕް) އާއިއެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.



އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައާއި ހިންގުމުގެ ކަންތައް ރާވަންވާނީ ،ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ ތަކެއްޗާއި އިމާރާތުގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް
ގެއްލުމެއް ނުލިބޭގޮތަށެވެ .އެގޮތުން ސީލިންގގައި ތަކެތި އެލުވުމާއި ފާރަށް މޮހޮރުފަދަ ތަކެތި ޖެހުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މިނޫންގޮތަކަށް

ހިނ
ވާލެ
ސް،ޒިއޮންލިމާމްޕައުސްފުލަކޮންމްޕް
ސެކުންންޓަރލިބޭފޮ ގެދިއްއާ
ންގުނެންވ .ެ،މާމީލެގެ،އިދިތުވެރުހިނރާް،އްޖެމި،ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ
ސް،އްޔަހށްަނހިދުފާވަރުފަދޭރާތު
ނީކް ކު
ލުޓްމުގެ
ޝަރަނަކާލްތްތަ
ރާވާ ހިންގާނެ ހަ

ރު،ޢީ ދިވެ
ޝަލެ
ލުދޭ ހޯހދުިނމަގުށްން ،މާ
ދަރު
ދުވަ
ރާލިމް
ސެށްންޓހިަރފާފަފޮރާދިތުންއާޓްއިސްޢު،ތިއޮ
ކޯހިޓަރާކައްށްޖެ،ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ސްނަކޮމމްަ،ޕްލެގެކްއްސްލު،މުގެހަނބަ
ޟްޕަކުރާ
ޝަނަކުލްއްޔަ
ބަދަލު ދިނުނެމަށް
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)(960ރާ
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މ /އި އެފަރާތްތަ
ާ 3343832
އނށްު :ލިބޭގެއްލު
info@nca.gov.mvރީފޯ ަ
މީ:ހުންގެ ފަރާތުން ގެލެ
3316955ޒިޔާރަ
،3313456ބިގެފެންކްވެސްއެ:ވެ .އަދި
ސީ/.އޭ އަށް ލި
އެ ން.

3316955ވެ.
މައްސަލަތަކަށް ،އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތް ޒިންމާވާންވާނެއެ



އިވެންޓް ބޭއްވުމަށްފަހު ބާއްވާ އިވެންޓެއް ނިމުމުން ތަންކުނިކަހާ ސާފުކޮށް އިވެންޓް ނިމޭތާ  24ގަޑި އިރު ތެރޭގައި އުކާލަންޖެހޭ
ހުރިހާ ބޮޑެތި ކުނި ގެންގޮސް ހުސްކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ބެހެއްޓޭ ކުނި ބަހައްޓަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނެއްގައި ކޮތަޅަށް އަޅާ
ބަންދުކޮށްފައެވެ .އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް އާޓް ގެލެރީގައި ނުވަތަ އިމާރާތުގެ ބޭއްރުގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.



ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓްގެ ފުލް ރިފަންޑް ދެވޭނީ ،އެއްބަސްވުމާއެއްގޮތަށް އިވެންޓް ނިންމާ އަދި ތަންސާފުކޮށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ގެންދިއުމުންނެވެ.



ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އާޓް ގެލެރީ ދޫނުކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރާއި
އަދި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އާޓް ގެލެރީ ނެގުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެން.ސީ.އޭ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މި ޙާލަތުގައި ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑް ކޮށް ނުދެވޭނެއެވެ.



ގެލެރީ ހޯލްގައި ހުންނަ ޑިސްޕްލޭ ބޯޑުތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި އެއްޗެއް ހަރުކުރުމާއި ނެއްޓުން އަދި މުށިތަކަށް
ގެއްލުންލިބިދާނެ ފަދަ އެއްޗެއްވެއްދޭނީ އެން.ސީ.އޭ ގެ ހުއްދަ ލިބި އެން.ސީ.އޭ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.



info@nca.gov.mvދުވަސްތަކުން ދުވަހެއް ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ކަމަކަށް
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތައް ނުވަތައީމެކުއިއްލް:ޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ހޯލް ނެގުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެން.ސީ.އޭ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ހާލަތުގައި
ނެގޭ ދުވަސްތަކުގެ ފުލް ރިފަންޑްދެވޭނެއެވެ .އަދި އިވެންޓް ބާއްވާ ފަރާތުން އެހެން ތާރީހަކަށް ބަދަލު ކުރަށް ބޭނުންވާނަމަ އެފުރުޞަތު
ދެވޭނެއެވެ.



ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ ގްރީންޒޯން ސަރަހައްދަށް ވުމާއެކު އެ ސަރަހައްދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް
ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނެއެވެ .އެހެންކަމުން އިވެންޓް ހިގަމުންދާ ވަގުތު ތަކުގައި ދިމާވާ ކަންކަމުގެ
ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.



އިވެންޓްގެ ތެރޭގައި ގްރީން ޒޯންގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ހުރަސް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ރިސްކް ހުރިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ވަގުތުން
އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކުރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.



އަޑުގަދަކޮށް ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހެނދުނު  10:00ން ރޭގަނޑު  20:00އާ ދެމެދު ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.



ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ ހޯލްގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ފާހާނާ ތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ކާބޯތަކެތި އަޅާ ތަށި ދޮވެ ހެދުމަށް
ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ތަނަކަށް ނުވާތީ ފާހާނާގައި ތެލިތަށިފަދަ ތަކެތި ދޮވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.



ރާއްޖެއިން ބޭރު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ އެއްވެސް މަޢުރަޒެއް ބޭއްވޭނީ އެފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް އަދި ވިސާގެ ސާފުކޮޕީ
އެން.ސީ.އޭ އަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.



މި ފޯމްގައި ސޮއި ކުރައްވަންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެކެވެ.



މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ފޯމް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

 .5އިގްރާރު:
މިފޯމްގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި އިވެންޓް ހިނގާ ގަޑިތަކުގައި ދިމާވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާނަގައި ،ނެޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގެ
އެއްބަސްވަމެވެ.

އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު
މަޤާމް:

ތާރީޚް:

ސޮއި:

ތައްގަމޑު:

ނޯޓް


މިފޯމްގައި އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރައްވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ،ކޮމްޕެނީއަކުން ނަމަ ކޮމްޕެނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

