`

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

"އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން"

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އޮލިމްޕަސް ހޯލު ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް
 .1ހޯލު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސޮއި:

އެދޭ ފަރާތް:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:
އީމެއިލް އެޑްރެސް:
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ނަން:
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ މަޤާމް:
ތާރީޚް:
މ ޕްރޮޑިއުސަރގެ މަޢުލޫމާތު
 .2ދިވެހި ފިލްމާއި ފިލް ު
އީމެއިލް:
ފިލްމުގެ ނަން:

ސޮއި:
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ޕްރޮޑިއުސަރގެ ނަން:

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:
 .3ކުއްޔަށް ހިފާ މުއްދަތު
އިވެންޓް ފަށާ ތާރީޚް:
އިވެންޓް ނިންމާ ތާރީޚް:

ހޯލު ތައްޔާރުކުރާ ތާރީޚް:
މުއްދަތު:

 .4ހޯލު ހިފާ ބޭނުން


އިވެންޓްތަކަށް ހޯލް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދުވާލަކަށް ()2500/-



(ފިލްމް ދެއްކުން ފިޔަވާ) އެން.ސީ.އޭ ގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެން.ސީ.އޭ އާއި
ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދުވާލަކަށް ( 3,000/-ރުފިޔާ)



ދިވެހި ފިލްމު ދެއްކުމަށް ޝޯވއަކަށް ( 4,000/-ރުފިޔާ)



ކޮންސެޓް އަދި ފެސްޓިވަލްތަކަށް ދުވާލަކަށް ( 5,000/-ރުފިޔާ)



ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ދުވާލަކަށް ( 5,000/-ރުފިޔާ)



އެހެނިހެން ފިލްމު ދެއްކުމަށް ޝޯވއަކަށް ( 6,000/-ރުފިޔާ)



ހެވީމެޓަލް ނޫން ސްޓޭޖު ޝޯވތަކަށް ދުވާލަކަށް ( 8,000/-ރުފިޔާ)
ބާއްވާ ހަރަކާތުގެ ނަން:
ބާއްވާ ހަރަކާތުގެ ތަފްޞީލް :

 .6އެން.ސީ.އޭގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ޓިކެޓް ކައުންޓަރ :
ޗޭންޖިންގ ރޫމް :
ބެކް ސްޓޭޖް :
އެހެނިހެން :
އެހެނިހެންގެ އިތުރު ތަފްޞީލް:

ނޯޓް


މިފޯމާއިއެކު އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ،އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅާގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި ހެކިވެރިއެއްގެ
ގޮތުގައި ސޮއިކުރައްވާ ބޭފުޅާގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .އަދި އޮލިމްޕަސް ކުއްޔަށްހިފަނީ ދިވެހި
ފިލްމު ދެއްކުމަށް ނަމަ ،ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.



ކޮމްޕެނީއަކުން ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ ،މިފޯމާއިއެކު ކޮމްޕެނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.



އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ.



އެން.ސީ.އޭ

ގެ

ނަންބަރު

3383433

ފޯނާއި

ގުޅުއްވައިގެން

ފޯމް

ހުށަހަޅާތާ

43

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

އެގްރީމެންޓްކުރައްވާ ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ .އެހެން ނޫންނަމަ ބުކިން ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ފިލްމު އަޅުވާ
ފަރާތްތަކުން އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ކެންސަލްކުރެއްވިނަމަވެސް އެޑްވާންސް ފައިސާ އަނބުރާ
ނުދެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.


ސައުންޑް

އަދި

ލައިޓްސްގެ

ޚިދުމަތް

މިހާރު

އޮލިމްޕަހުން

ދެވެންނެތުމާއި

ގުޅިގެން

އޮލިމްޕަހުގައި

އިވެންޓް

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑް އަދި ލައިޓްސް ހަމަޖައްސަވަންވާނީ ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުންނެވެ.
ނޯޓް :އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާފައިވާ ދިވެހި ފިލްމާއި ކުރިއަށް އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ އިޝްތިހާރުގެ ސޮފްޓް
(ސްޕޮންސަރ ނުހިމަނާ) އެން.ސީ.އޭ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެން.ސީ.އޭގެ ވެބްސައިޓް އަދި އެން.ސީ.އޭގެ ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޕޭޖުތަކުގައި އިޝްތިހާރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް ،އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް ،ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ،
ފޯނު ،3343833 / 3383433 :ފެކްސް (960) 3316955 :އީމެއިލްinfo@nca.gov.mv :

