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ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

"އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން"

ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 .1ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެދޭ ފަރާތް:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 .2ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ބޭނުންވާ މުއްދަތު
ފަށާ ތާރީޚް:

ގަޑި:

ނިންމާ ތާރީޚް:

 .3ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ހޯދާ ބޭނުން  /ތަފްޞީލް

 .4ޒިންމާ ނަގާ ފަރާތް
މިފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި ޕްރެކްޓިސް ރޫމް އަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއްވެއްޖެނަމަ ފުރިހަމަ ޒިންމާ
ނަގަން އަޅުގަނޑު
އެޑްރެސް:

އެއްބަސްވަމެވެ.
އައި.ޑީ ނަންބަރު:

މޯބައިލް ފޯނު:

ސޮއި:

ނޯޓް :ޒިންމާ ނަގާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކޮޕީއެއް މިފޯމްއާއެކު ހިމަނަން ވާނެއެވެ .އަދި ކްލާސް ރޫމްތައް ދޫކުރުމުގައި
އެން.ސީ.އޭގެ މެންޑޭޓްގައިވާ ކަންކަމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ދޫކުރެވޭ އުޞޫލް
މިއީ އެން.ސީ.އޭ އިން ފަންނުވެރިންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށާއި ،އެން.ސީ.އޭގެ މެންޑޭޓްގައިވާ ފަންނުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް
ފަންނުވެރިންނަށް އެއްވެސް އަގަކާނުލާ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ކްލާސްރޫމް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލްއެވެ.
 .1ޕްރެކްޓިސް ރޫމް އަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .2ޕްރެކްޓިސްރޫމް ބޭނުންވެ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ތާރީޚްގެ ،ބަންދުނޫން  03ދުވަސް ކުރިން މިސެންޓަރަށް އެކަމަށް އެދި ފޯމު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 .3ޑާންސް ޕްރެކްޓިސްއަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރޫމް ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު  10:00އާއި  18:00އާއި
ދޭތެރޭގައެވެ( .ޕްރެކްޓިސްރޫމް ދޫކުރާނީ ގިނަވެގެން  2ގަޑި އިރަށެވެ)
 .4ބޭންޑް ޕްރެކްޓިސް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޕުރެކްޓިސް ރޫމް ދޫކުރެވޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި  13:00އިން  23:30ހުކުރު އަދި
ހޮނިހިރު ދުވަހު  16:00ން  23:00އަށެވެ( .ގަޑިތައް މިގޮތައް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ނަމާދު ގަޑިތަކަށް ޕްރެކްޓިސް
މެދުކަނޑާލަން ވާނެއެވެ).
 .5ޕްރެކްޓިސްރޫމް ބްކު ކުރުމަށްފަހު ޕްރެކްޓިސް ނުކުރެވޭފަދަ ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ޕްރެކްޓިސް ފެށުމުގެ  1ގަޑި އިރު ކުރިން އެން.ސީ.އޭއަށް
އެކަން އަންގަވަން ވާނެއެވެ.
 .6ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ޕްރެކްޓިސް ކުރެއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއި ގަޑިއަށް ޕްރެކްޓިސް ނިންމެވުމަށް ސަމާލުކަން
ދެއްވަންވާނެއެވެ.
 .7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫންތަކާއި ޤާވާއިދުތަކާއި ޙިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ޕްރެކްޓިސް ރޫމް އަދި އެން.ސީ.އޭގެ އެއްވެސް ޢިމާރާތެއްގައި
ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
 .8ޕްރެކްޓިސްރޫމް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރެކްޓިސް ކުރާ ގަޑިތަކުގައި ،ޢާންމު އަހުލާޤީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 .9ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ފިޔަވައި އިމާރާތުގެ އެއްވެސް އިތުރު ތަނަކަށްވަދެ އަދި އިމާރާތުގައި ހުރި ތަކެއްޗާއި ކުޅެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.
 .10ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ހިފާ ފަރާތްތަކުން ޤަވާޢިދަށް ނުވަތަ ހެދިފައިވާ އުސޫލްތަކާ ޚިލާފްވާނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ޕްރެކްޓިސްރޫމް އަތުލުމުގެ
ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނުދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު އެން.ސީ.އޭ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.
 .11ޕްރެކްޓިސް ރޫމް ބޭނުންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެންކަމެއް އެން.ސީ.އޭގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 .12ކްލާސްރޫމް ދޫކުރުމުގައި އިސްކަން ދެވޭނީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުންނެވެ .މިގޮތުން ތަރުތީބު ބެލޭނީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުންެނެވެ.
 .13މިއުސޫލުގެ ދަށުން ޕްރެކްޓިސްރޫމް ދޫކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އެން.ސީ.އޭގެ ރަސްމީ ބޭނުމަކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
އެވަގުތަކަށް ކްލާސްރޫމްތައް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެން.ސީ.އޭއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް ،އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް ،ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ފޯނު ،3313456 / 3344667 :ފެކްސް (960) 3316955 :އީމެއިލްinfo@nca.gov.mv :

