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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އިމ ރ ތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ  ދެއްވ ނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

 މަޢުލޫމ ތު ޝީޓް 

 ބީލަމ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު  .1

  164-PRO/1/2021/6(IUL) ނަންބަރު  އިއުލ ން .1.1
އިޢުލ ން ކުރި 

 ތ ރީޚް 
 ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓް  – 2021ފެބްރުއަރީ  7

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން މައުލޫމ ތު ދިނުން  .1.2
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލ ފ ނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް 
ހިގެން އެއްވެސް ސަބަބަކ ހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެ – 2021ފެބްރުއަރީ  17 ތ ރީޚް  

 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނ ނެއެވެ.
 11:00ހެނދުނު  ގަޑި  

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން ބީލަން ހުޅުވުން  .1.3
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލ ފ ނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް
ހިގެން އެއްވެސް ސަބަބަކ ހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ، ޖެ – 2021ފެބްރުއަރީ  23 ތ ރީޚް 

 އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނ ނެއެވެ.
 10:00ހެނދުނު  ގަޑި 

 

 ބީލަމުގައި އަމަލުކުރ ނޭ އުސޫލު  .2

 ބަޔ ންކޮށްފައިވ ނެއެވެ. ގައި ތަފްސީލުކޮށް 2ޖަދުވަލު މި އިއުލ ނުގެ ދަށުން ކުރަންބޭނުންވ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު، މިކަރުދ ހުގެ  .2.1

 .އެދެމެވެ ކޮށްލެއްވުން މެއިލް -އީ އަށް procurement@ncit.gov.mv ބޭނުންފުޅުވ ނަމަ މަޢުލޫމ ތު އިތުރު ބެހޭ ބީލަމ އި .2.2

 .ދެވޭނެއެވެނު އަނގަބަހުން މެނުވީ ބައްދަލުވުމަގައި ބ އްވ  ގުޅޭގޮތުން ބީލަމ އި މަޢުލޫމ ތެއް  އެއްވެސް ގުޅޭ ބީލަމ އި .2.3

 ފަރ ތްތަކުގެ  ށަހެޅުއްވިހު  ބީލަން ހ ޟިރުވެވަޑައިގަންނަވ  ބައްދަލުވުމަށް  ހަމަޖައްސ ފައިވ  ހުޅުވަން ބީލަން ހުޅުވ ނީ ބީލަންތައް މި .2.4

 .ހ ޟިރުގައެވެ މަންދޫބުންގެ

 ސުންގަޑި ކަނޑައަޅ ފައިވ  ށް ހުށަހެޅުމަ ބީލަން. އެދެމެވެ  ހުށަހެޅުއްވުން  ބީލަން ކުރިން  ސުންގަޑީގެ ކަނޑައެޅިފައިވ   ހުޅުވުމަށް  ންބީލަ .2.5

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް ބީލަން  ހުށަހަޅ  ހަމަވުމަށްފަހު
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 _______________ސިއްކަ___ ހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ ސޮއި އަދި                      ވަނަ ސަފްހ  2 ގެ ތެރެއިންސަފްހ   18
 

ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 ކުރިން ގެ " ގަޑީ  ހުޅުވައި ބީލަން " "ތ ރީޚް ހުޅުވައި ބީލަން" "ނަންބަރު ބީލަން " "ކަރުދ ސް  ބީލަން ')" ހުށަހަޅުއްވ އިރު ބީލަން .2.6

 BID PROPOSAL” “Iulaan No.” DO NOT OPEN BEFORE “Bid)“.('  އެދެމެވެ ނުހުޅުވުން 

submission Date” )“Bid Submission Time)” ްއެދެމެވެ ހުށަހެޅުއްވުން ފަހު ލިޔުއްވުމަށް ބޭރުގައި މިހެނ. 

 

 ޙަވ ލުކުރުން  މަސައްކަތް  ހޮވައި ވަކިފަރ ތެއް  އިވެލުއޭޓްކޮށް ބީލަންތައް .3

 ކްރައިޓީރިއ   ވެލުއޭޝަންއި އ އި ކްރައިޓީރިއ  ކޮލިފިކޭޝަން އެއީ. ބަޔަކަށެވެ ދެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރުމަށް އިވެލުއޭޓް ބީލަންތައް .3.1

 .ބަޔަށެވެ ދެ މި

  މި ބީލަންތައް އިވެލުވޭޝަން ބ ތިލްވ ނެއެވެ. އަދި ލަންތައްބީ  ނުވ  ފުރިހަމަ ކަންތައްތަށް ހިމަނ ފައިވ  ކްރައިޓީރިއ ގައި ކޮލިފިކޭޝަން .3.2

 މަރުހަލ އަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

 މަތިން  އެންމެ ނުމުން،މ ކްސްދި އެއްގޮތަށް  ކްރައިޓީރިއ އި  އިވެލުއޭޝަން  ބެލެވޭނީ  ހޮވުމުގައި  ފަރ ތެއް ޙަވ ލުކުރ ނެ  މިމަސައްކަތް .3.3

 .ފަރ ތަކަށެވެ ލިބޭ  މ ރކްސް

 

  ބީލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް )ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއ ( .4

 ނެއެވެ.މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅ ފައިވ  ފަރ ތްތަކުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވ  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވ ންޖެހޭ .4.1

 .ވިޔަފ ރިއަކަށްވުން ކުރެވިފައިވ  ރަޖިސްޓްރީ ދިވެހިރ އްޖޭގައި .4.2

  .ރަޖިސްޓްރީވެފައިވުން ގޮތުގައި  ޕޭޔަރެއްގެ ޓެކްސް  އޮތޯރިޓީގައި ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް .4.3

އެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފ ރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތި .4.4

 .ކުރެވިފައިވ  ދިވެހި ވިޔަފ ރިއަކަށްވުން

ވުރެއްގިނައިން، މަދުވެގެން ދަންފަޅިއަށް 2ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކ އި، ކުންފުނިތަކުގެ އިމ ރ ތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ، ކޮންމެ އިމ ރ ތަކަށް  .4.5

ކަން ފަރ ތެއް ހުރި ތަޖުރިބ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  މިފަދަ ހުރުން. ސެކިއުރިޓީ ގ ޑުން ބޭނުންކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބ   2

 ށްދެންވ ނެއެވެ.ސ ބިތުކޮ
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 _______________ސިއްކަ___ ހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ ސޮއި އަދި                      ވަނަ ސަފްހ  3 ގެ ތެރެއިންސަފްހ   18
 

ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

  މ ލީ ޤ ބިލްކަން ހުރި ފަރ ތެއްކަން ސ ބިތުކޮށްދިނުން  .4.6

 އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއ   .5

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   4ބީލަން ހުށަހ ޅ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލ އަށް ގެންދެވޭނީ މިކަރުދ ހުގެ  .5.1

  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވ  ފަރ ތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ.

 

 .ތިރީގައި މިވ ގޮތަށެވެ މި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއ ގައި މ ކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައަވަނީ  .5.2

 ފޯމިއުލ   ތަފްސީލު މަރކްސް  މ ކްްސދެވޭ ކްަރއިޓީިރއ  

  މ ކްސް އަގަށްދޭ ހުށަހަޅ ފައިވ   %70  އަގު
 ކުޑަ އެންމެއަގުތަކުން މ ކްސްދެވޭނީ ވިޔަފ ރިތަކުން ހުށަހަޅ  

އަށް އަގަކީ ބެންޗްމ ކްއެއްކަމުގައި ބަލައިގެންކްރައިޓީރިއ 
މެދުގައި އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވ  % ހުރިހ  އަގުތަކެއްގެ 

  .ބަހ ލައިގެންނެވެ

(Benchmark Price / 
Submitted Price) x 
Allocated Percentage  

ތަޖުރިބ އަށް މަރކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ ދައުލަތުގެ  %30 ތަޖުރިބ 
ޓީ، އޮފީސްތަކ އި، ކުންފުނިތަކުގެ އިމ ރ ތްތަކުގެ ސެކިއުރި

ދަންފަޅިއަށްވުރެއްގިނައިން،  2ކޮންމެ އިމ ރ ތަކަށް 
ސެކިއުރިޓީ ގ ޑުން ބޭނުންކޮށްގެން  2މަދުވެގެން 

 އެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބ  ހުރިކަމަށް އަންގުވައިދޭކަމަށް
 ފަރ ތްތަކުން ދޫކޮށްފައިވ  ތައްގަނޑުޖެހި ލިޔުންތަކަށް
ބިނ ކޮށެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ ފަރ ތްތަކަށް 

. ށް ފުލްމަރކްސް ދެވޭނެއެވެޙިދުމަތްދީފައިވ  ފަރ ތްތަކަ
ސިޓީގައި ހުންނަން ބޭނުންވ  މައުލޫމ ތުގެ ފޯމެޓް މި 

 ގައި ވ ނެއެވެ.  2 ކަރުދ ހުގެ ޖަދުވަލު 

(No of reference/ Bench 
Mark) x 5 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 

 ބީލަމ އި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި )މި ތަކެތި ހުށަނ ޅ ނަމަ ބީލަން ކެންސަލްވ ނެއެވެ.( .6

 ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯމު.ގައިވ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވ   2ޖަދުވަލު  މިކަރުދ ހުގެ  .6.1

ޖަހައި ބީލަން ހުށަހަޅ  ސިއްކަގައި ވެރިފަރ ތުގެ ސޮއި އަދި ވިޔަފ ރީގެ  ސަފްހ އެއްގައިގެ ކޮންމެ  ގައިވ  2ޖަދުވަލު މި ކަރުދ ހުގެ  .6.2

 ފޯމައި އެއްކަރުދ ސް ކުރަންވ ނެއެވެ.

ލަން ހުށަހަޅ  ފޯމ އި ބީ  ވިޔަފ ރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވ   .6.3

 އެއްކަރުދ ސް ކުރަންވ ނެއެވެ.

ންގެ ކޮޕީ ކޭޝަ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް/ ނޯޓިފި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވ   .6.4

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފޯމ އި އެއްކަރުދ ސް ކުރަންވ ނެއެވެ.

 )ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވ ނަމަ(ޖީއެސްޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ  .6.5

 .ންސް ރިޕޯޓް އިވ  ޓެކްސް ކްލިއަރެ މަސްދުވަސްތެރޭގައި ދޫކޮށްފަ  3ފ އިތުވި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން  .6.6

އެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފ ރީގެ ގިންތިތަކުން ގިންތި .6.7

 )އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް(ކުރެވިފައިވ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް. 

ސް އަދި ޖުމްލަ އަގު ނަންބަރު، ތ ރީޚް،ޚިދުމަތުގެ އަގު، ޓެކް މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން  ބީލަމަށް އަގުހުށަހަޅ ފައިވ  ކޯޓޭޝަން. .6.8

ނެއެވެ. ކޯޓޭޝަންގެ އެގެން އޮތުމ އި އެކު، ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރ ތެއްގެ މައުލޫމ ތ އި ވިޔަފ ރީގެ ސިއްކަ އޮންނަންވ  

 ދުވަސް ދޭންވ ނެއެވެ. 30ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން 

މި ލިޔުންތަކަކީ  .ޔުންތައް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވ  ފަރ ތްތަކުން ދީފައިވ  ލި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ  ހުރިކަން ބަޔ ންކޮށްދިނުމަށް  .6.9

 ތަޖުރިބ  ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށ އި މަރކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރ ނެ ލިޔުންތަކެވެ.

 ޓް މަސް ދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަން  6ވޭތުވެދިޔަ ގެ މ ލީ ގ ބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮމްޕެނީ .6.10
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 ބީލަމ އި ކ މިޔ ބުވުން  .7

 ބީލަން ކ މިޔ ބުވ ފަރ ތައް އެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގ ނެއެވެ. .7.1

 ތު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ގައިވ  މައުލޫމ  3ބީލަން ކ މިޔ ބު ކުރ ފަރ ތަކ އި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ މި ކަރުދ ހުގެ ޖަދުވަލު  .7.2

 ކަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.ގައި ވ  މައުލޫމ ތު ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނަމަ އެހެން ފަރ ތަ 3ކަނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަދުވަލު  .7.3
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 : ބީލަން ހުށަހަޅ  ފޯމް 1ޖަދުވަލު 

 164-PRO/1/2021/6(IUL) ނަންބަރު އިއުލ ން 
 ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓް  – 2021ފެބްރުއަރީ  15 އިޢުލ ން ކުރި ތ ރީޚް 

 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ތަން
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލ ފ ނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް

 10:00ހެނދުނު  ގަޑި 
  2021ފެބްރުއަރީ  23 ތ ރީޚް 

 

މ ރ ތ އި މޫނިމ މަގަށް އިނަންބަރު ކޮށީގައި ކަލ ފ ނު މަގަށްވ ގޮތަށް ހުންނަ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ  64މ ލޭގެ 
އި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް ވ ގޮތަށް ހުންނަ ސެޓަލައިޓް ހަބް ސްޓޭޝަން އ އި މިދެއިމ ރ ތް ހުންނަ ގޯތީގެއެރެތެ ސަރަހައްދުގައި، މިކަރުދ ހުގަ

ޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ގަޑިއިރު ސެކިއުރިޓީ ގ ޑުންތިބެގެން އިމ ރ ތަށ އި ތަކެއްޗަށަށް ލިބިދ ނެ ގެއްލުމަކުން ރަށްކ ތެރިކޮށްދިނުމަށް 24
 .ދިނުން

 ބީލަން ހުަށހަޅ  ފަރ ތުގެ މައުލޫމ ތު

  ވިޔަފ ރީގެ ނަން

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ

 ސިއްކަ ވިޔަފ ރީގެ  ގުޅޭނެ ފަރ ތެއްގެ
  ނަން 

 

  މަޤ މް

  އޮފީސް ނަންބަރު

  މޯބައިލް 

  އީމެއިލް

  ސޮއި

  ކޯޓޭޝަން ނަްނބަރު
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 

 ބީލަން ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ ތަޖުރިބ  

ވ ނީ ވަކިންނެވެ.  މި ތ ވަލުގައި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ މައުލޫމ ތު ފުރުއްވ ށެވެ. ކޮންމެ ފަރ ތެއްގެ މައުލޫމ ތު ހިމަނަން 
 މީހަކު ބަހައްޓައިގެން ޑިއުޓީ ކުރ  ތަންތަނުގެ މައުލޫމ ތެވެ.  2ފުރ ނީ ޑިއުޓީ ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން 

ޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދެވުނު ފަރ ތް 

ޝިފްޓަކު ޑިއުޓީ  ބެލެހެއްޓި މުއްދަތު 
އަދ ކުރި މުވައްޒަފުންގެ 

 އަދަދު 

ރަސްމީ ލިޔުން  އަގު
 އެއްކަރުދ ސް ކުރެވިފައި 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ން ކުރައްވ  މިސަފްހ ގެ އިތުރު ކޮޕީ ހެދުމަށްފަހު ބޭނުއިތުރަށް ފަރ ތްތަކުގެ މައުލޫމ ތު ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅު ވ ނަމަ 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލ އި ޝަރުތުތަށް : 2ޖަދުވަލު 

 164-PRO/1/2021/6(IUL) އިއުލ ން ނަންބަރު 
 ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓް  – 2021ފެބްރުއަރީ  15 އިޢުލ ން ކުރި ތ ރީޚް 

 ޓެކްނޯލޮޖީ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން  ތަން
 ނަންބަރު ކޮށި، ކަލ ފ ނު ހިނގުން  64ބިލްޑިންގ،  NCIT އެޑްރެސް

ނަ ރަސްމީ އެއްވެސްނހ ލަތެއްގައި މި ދުވަސް ބަންދުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަން – 2021ފެބްރުއަރީ  23 ބީލަން ހުޅުވ  ތ ރީޚް 
 ދުވަހެއްގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނ ނެއެވެ.

 10:00ހެނދުނު  ގަޑި 
 

ށަހަޅ ފޯމ އި އެކު ހު ހުށަހަޅ ފަރ ތުން މި ޖަދުވަލުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ސޮއިކޮށް ވިޔަފ ރީގެ ސިއްކަޖެހުމަށްފަހު، ބީލަން ބިޑް 
 އެއްކަރުދ ސްކުރަންވ ނެއެވެ.

ންފޮމޭޝަން އިނަންބަރު ކޮށީގައި ކަލ ފ ނު މަގަށްވ ގޮތަށް ހުންނަ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ  64މ ލޭގެ  މަސައްކަތުގެ ތައ ރަފް 
ން އ އި ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ އިމ ރ ތ އި މޫނިމ މަގަށް ވ ގޮތަށް ހުންނަ ސެޓަލައިޓް ހަބް ސްޓޭޝަ

 24އިވ  ގޮތަށް މިކަރުދ ހުގައި ބަޔ ންކޮށްފަ ،މިދެއިމ ރ ތް ހުންނަ ގޯތީގެ އެރެތެ ސަރަހައްދުގައި
ން ގެއްލުމަކު ގަޑިއިރު ސެކިއުރިޓީ ގ ޑުންތިބެގެން އިމ ރ ތަށ އި ތަކެއްޗަށް ލިބިދ ނެ 

 ރަށްކ ތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދިނުން. 
ބޭނުންކުރެވޭނީ  ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަހަށްދު ބަޔ ންކުރުމަށް މިކަރުދ ހުގައި މީގެފަހުން  މ ނަކުރުން 

NCIT .ެގެ ގޯތިތެރެއެވ 
 ށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.މ ނަކުރެވޭނީ މި ބީލަން ކ މިޔ ބުކުރ  ފަރ ތަސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ  ފަރ ތް ކަމުގައި  

ކްނޯލޮޖީގެ ޓެސައިންސް އެންޑް  ،މިނިސްޓްރި އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބުނެވެނީ 
 ނެވެ.ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ މުވައްޒަފުން ،މުވައްޒަފުންނ އި

  މުވައްޒަފުންނަށެވެ.ޔ ންކޮށްފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުން ވަޒީފ ދީފައި ތިބޭގ ޑުން ކަމަށް ބަ  

 .ގަޑިއިރަށެވެ 24ދުވ ލަކު  ،ޑިއުޓީ ހަމަޖައްސަންވ ނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މުއްދަތައް ޑިއުޓީ ހަމަޖައްސަންވ  ގޮތް 
 ޝިފްޓް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 3ރުގެ ގަޑިއި 8ޑިއުޓީ ބަލަހައްޓަންވ ނީ ގަޑިއިރުގެ  24

 ގ ޑުންނަށްވުރެ  3 ޖެހޭނެއެވެ. ސެކިއުރިޓީ ގ ޑުން ހަރަކ ތްތެރިވ ން 3ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން 
 ންވެއެވެ.އިތުރަށް ގ ޑުން ބޭތިއްބުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ  ފަރ ތައް ލިބިގެ
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

ންނަ  ދަންފަޅިތަކުގައި ޖެހިޖެހިގެން އަ ،ބެހެއްޓުމަށްޓަކައިގ ޑުންގެ ސަމ ލުކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  
އުޓީ އަދ ކުރ  ޑިމެދުކެނޑުމެއްނެތި ޑިއުޓީ ހަދައިގެން ނުވ ނެއެވެ. ޝިފްޓެއްގެ  ،އެއްވެސް ގ ޑެއް

 ފަހުގައެވެ.ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތު ދިނުމަށް  8ގ ޑެއް ދެން ޑިއުޓީއަށް ނެރެންވ ނީ މަދުވެގެން 
ބަލަހައްޓ ފަރ ތުގެ  ސެކިއުރިޓީ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް.

 ރަނގަޅަށް  ތައްމަސްޢޫލިއްޔަތު އޮފިސަރުންގެ ސެކިއުރިޓީ 3 ތިއްބަވ  ޑިއުޓީގައި ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ
 .ކުރުން ސުޕަވައިޒް ބަލ  އަދ ކުރޭތޯ ފެންވަރަށް އެދެވިގެންވ 

 އަމަލެއް  އެއްވެސް ޙިލ ފުވ  ޤަވައިދުތަކ  ސަރުކ ރު ޤ ނޫނ އި ރ އްޖޭގެ ދިވެހި ގ ޑުން ތިއްބަވ  ޑިއުޓީގައި
NCIT ިކުރޭތޯބެލުން. ތިބޭގަޑިތަކުގައި ގެ ގޯތިތެރޭގަޔ އި ޑިއުޓީގައ 
 ގ ޑުންނ އި  އަދި . ޑިއުޓީ ރޭވުމ އި ގޮތަކަށް ނުހުރެވޭ ގިނައިރު ގަޑިއިރަށްވުރެ 8 އެކަކު  ޑިއުޓީއެއްގައި

 ޕަވައިޒަރަކު ސު ހުންނަވ  ބެލުމަށް އަދ ކުރޭތޯ ފުރިހަމައަށް އެމީހުން ޑިއުޓީ ހަވ ލުކޮށްފައިވ 
 .ގެންދޭތޯ ބެލުން ބަލަހައްޓަމުން  މަސައްކަތް އެމީހުންގެ

 ،ލެއް ނުހިންގުމ އިސެކިއުރިޓީ ގ ޑުން ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި ޑިއުޓީގެ ސަމ ލުކަން ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް އަމަ
 ޓުން.ނެކަން ކަށަވަރުކުރުމ އި ބެލެހެއްއެވަގުތުގައި އަމިއްލަ މުއ މަލ ތްތައް ނުހިންގ  

 ލ  ޗެކްކުރުން.މުވައްޒަފުންނ އި މުއ މަލ ތްކުރ އި މަޑުމައިތިރިކޮށް ރިވެތިކޮށް މުއ މަލ ތްކުރޭތޯ ބަ
ހު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދުވަހު ހިނގި ކަންތައްތަކުގެ ޑިއުޓީ ރިޕޯޓު، ޖެހިގެން އަންނަދުވަ 

 ޖެހޭނެއެވެ.އެން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ހުށަހަޅަން 
 މައްސަލަތަކ އި އިވ  ދިމ ވެފަ ،އަދ ކުރައްވ ގޮތް  ގ ޑުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު  ސެކިއުރިޓީ ތިއްބަވ   ޑިއުޓީގައި 

 ގެ ހަފްތ އެއް މީލ ދީ  ކޮންމެ  މިއިދ ރ އަށް ، ނުވ ކަން ނުވަތަ  ޙައްލުވިކަން އެމައްސަލަ
 .ހުށަހެޅުން ގޮތުގައި ރިޕޯރޓެއްގެ  ކުރިން އެއްގަޑިއިރު ބަންދުވުމުގެ  އޮފީސް އ ދީއްތަދުވަހުގެ

ލިވ  ޓޯޗެއް އ  ދެމެދު ކޮންމެ ސެކިއުރިޓީ ގ ޑެއްގެ އަތުގައި ރަނގަޅަށް އަ  6ން ހެނދުނު  6ރޭގަނޑު  
 އޮންނަންވ ނެއެވެ.

ގެ ބުދަދުވަހުގެ ކޮންމެ ހަފްތ އެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ އެހަފްތ  ފެށުމުގެ ކުރީ ހަފްތ  
ސް ބަދަލެއް އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިއަށް އެއްވެ NCITއޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން 

 އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެބަދަލެއް ވަގުތުން އަންގަން ވ ނެއެވެ.
 ބަޔަކަށް އިން ހުއްދަދީފައިވ  NCITއަށް ހުށަހަޅައި އަދި  NCIT ންގުޅޭ ގ ޑުންނަކީޑިއުޓީގައި ގެ  

 ވ ންޖެހޭނެއެވެ.
ރުދ ހ އި ކުށުގެ ކަ އަލަށް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއް ބަހައްޓ ނަމަ ބެހެއްޓޭނީ އެ އޮފިސަރެއްގެ މައުލޫމ ތު  

މުގެ ހުއްދަ ޑެއް ބެހެއްޓުރެކޯޑެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ފަހު މި އޮފީހުން އެ ގ 
 ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 އެދެވިގެންވ  ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވ  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ  ކުރަނީ  
 ފެންވަރަށްތޯ ބަލ  ސުޕަވައިޒް ކުރަން ސުޕަވައިޒަރަކު ހުންނަންވ ނެއެވެ.

އަށް ފ ހަގަ  NCITޑިއުޓީގައި ތިއްބަވ  ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދ ނުކުރ ކަން  
ގ ޑުގެ ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޝަރުތު ނުފުދޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ

ހަމަޖެއްސުމ އި  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ ކުރެވޭނެ ޤ ބިލްކަން ހުރި މީހެއް ހަވ ލުވ  ފަރ ތުން ވަގުތުން 
 އެކު މިފަދަ ފަރ ތެއް އަލުން ޑިއުޓީއަށް ނުނެރުން.

 އިރު  ގަޑި 24 އެދިއްޖެނަމަ އިދ ރ އިން  މި އަކަށް ސެކިއުރިޓީ އިތުރު ތަކުގައި ޚ އްސަ ހ ލަތް  ދިމ ވ  
 ހަމަޖައްސައިދިނުން. މަސައްކަތައް ގ ޑަކު ސެކިއުރިޓީ އިތުރު ތެރޭގައި ގެ

 ވަދެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު 4ގޯތިތެރެއަށް  NCITންނަ ގޭޓް ކުރުމަތީގައި ކަލ ފ ނުހިނގުމުގައި ހު 
ށް އިޝ ރ ތްކޮށް ނިކުމެހެދުމަށް ދަތިވ ގޮތަށް އ ންމު އުޅަނދު ޕ ކްކުރ  ކަމުގައިވ ނަމަ އެފަރ ތަކަ

 ޖ ގަ ބްލޮކްނުވ ގޮތަށް ހެދޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.
އިށީންދެ ތިބުން  ކުރިމަތީގަޔ އި ސިޑި މަތީގައި އ ންމުންކަލ ފ ނުހިނގުމުހައި ހުންނަ މައިއޮފީސް ދޮރު  

 ކިޔަމަން ނުވ ނަމަ އަންގަންޖެހޭ ރަސްމީ ފަރ ތްތަކަށް އެންގުން. ،މަނ ކުރުމ އި
ތަންތަން އިމ ރ ތްތަކ އި ގޯތިތެރޭގައި ހިނގ ފ ނެ ހ ދިސ އަކުން އެ NCITސެކިއުރިޓީ ގ ޑުންނަކީ  ގ ޑުންގެ ޝަރުތުތައް 

އުރިޓީ ގ ޑުންގެ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަމ ލުވ ން ތިބޭ ބައެކެވެ. ވީމ  ސެކި
 ތިރީގައި މިވ  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވ ންޖެހޭނެއެވެ.

 ނ ކަމެކެވެ.ބިދޭސީއެއް ޑިއުޓީގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަދިވެއްސަކަށްވުން. އެއްވެސް ހ ލެއްގައި  )ހ( 

 ބުއްދި އަދި ހިއްސުތައް ސަލ މަތުންހުރި މީހަކަށްވުން.  )ށ( 

ހުޅުވ  ލެއްޕުމުގެ  އޮފީހުގެ ގޭޓުތައް ހަލުވިމިނެއްގައި ހިނގ ބިނގ ވެ އުޅެވޭ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރި )ރ( 
 މީހަކަށްވުން. ގެފެންވަރު  މަސައްކަތްކުރެވޭ ،ޖިސްމ ނީ ގޮތުން ގ ބިލު

 ދުވަސްވެފައިނުވުން. އަހަރަށްވުރެ 55 އުމުރުން )ބ( 

ންނަށް އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބ  ހުރި ގ ޑު 1ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި މަދުވެގެން  )ޅ( 
 ވ ންޖެހޭނެއެވެ.

 ބަޔަކަށް  އިވ ލިބިފަ ތަމްރީނު  ގޮތުގެ ކުރ ނެ ކަންތައް  ދިމ ވެއްޖެނަމަ ހ ދިސ އެއް އަލިފ ނުގެ )ކ( 
 .ވ ންވ ނެއެވެ

އަޅ ފައިވ  ކޮންމެ ގ ޑެއްވެސް ޑިއުޓީ އަދ ކުރަންވ ނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ ފަރ ތުން ކަނޑަ )އ( 
 ޔުނީފޯމެއްގައެވެ. 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

ންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި ކޮންމެ ގ ޑެއް އަތުގަވެސް ސެކިއުރީޓީ ބަލަހައްޓ  ފަރ ތުންދީފައިވ  ކ ކުކަން އަ )ވ( 
 ވ ނެއެވެ. އައިޑި ކ ޑެއް އޮންނަން

 ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮވެގެން ނުވ ނެއެވެ. )މ( 

 

އިވ ނެއެވެ. ޒޯނެއް ކަނޑައެޅިފަ 3ގެ ގޯތިތެރޭގައި ޑިއުޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބުމަށް މައިގަނޑު  NCIT ޑިއުޓީ ޒޯންތައް 
 އެ ޒޯންތަކަކީ:

 އަދި  ،މައި އިމ ރ ތުގެ ރަސްމީ ދޮރ އި NCIT: ކަލ ފ ނު ހިނގުމުގައި ހުންނަ 1ޒޯން  )ހ( 
 ކަރަންޓް ޕެނަލް ހުންނަ ކޮޓަރިއަށް ވަދެވޭ ދޮރުހިމެނޭ ޒޯނެވެ.

ތީގައިވ  : މޫނިމ  ހިނގުމުގައި ހުންނަ ގޭޓ އި ސެޓަލައިޓް ހަބް ސްޓޭޝަންގެ ކުރިމ2ަޒޯން  )ށ( 
 ގޯތިތެރެ.

އަދި  ބިމ އިހުސް މައި އިމ ރ ތ އި އިމ ރ ތުގެ އިރުއުތުރު ފަރ ތުގައިވ   NCIT: 3ޒޯން  )ނ( 
 ތަކުގެ އިންފ ރ  ދެމެދުގައިވ  ހުސްޖ ގަތައް.ރ ތްއިމ 

 

 ޒޯން ތަކުގެ ޗ ޓު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 މޫނިމ  ހިނގުން 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 ދޫކޮށް ގޮސްގެން ޗެކްޕޮއިންޓް ސަރު އެއްވެސް ހ ލެއްގައި ޑިއުޓީމި ޒޯންގައި ހަރަކ ތްތެރިވ  ޑިއުޓީ އޮފި ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  1ޒޯން 
ބަދަލުގައި  ނުވ ނެއެވެ. މި ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައި ދ ންޖެހިޖެ ނަމަ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި

 އެހެންމީހަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު މެނުވީ ގޮސްގެން ނުވ ނެއެވެ.
 މުވައްޒަފުން ވަދެނުކުމެ ހެދުމަށް ގޭޓް ހުޅުވައި ލައްޕ  ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 ން މިއޮފީހު ،މުއައްޒަފުންނ އި ޓީގެ.އައި.ސީ.އެން ގަޑީގައި އެހެނިހެން  ނޫން ގަޑި  ރަސްމީ 
 އިމ ރ ތުގެ  މީހަކުބޭރު ފިޔަވ   ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ހުއްދަދީފައިވ  ވަނުމަށް ވަކިކަމަށްކަށްޓަކައި

 އޮފީހަށް  މި ކު ބަޔަ ނުވަތަ  މީހަކު އަންނަ  ބޭރުން. މަނ ކުރުން ވަނުން  އިމ ރ ތަށް  ގޯތިތެރެއަށ އި
 .ފުޅެކެވެބޭ ތެރެއިން ވެރިންގެ ތިއްބެވި އިދ ރ ގައި މި އެއިރަކު  ދެއްވ ނީ ހުއްދަ ވެއްދުމަށް

ލުމެއް ލިބޭފަދަ އިމ ރ ތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޤ ނޫނ  ޚިލ ފު އަމަލެއް ނުވަތަ އިމ ރ ތ އި ތަކެއްޗަށް ގެއް 
އިވ  އުސޫލ  އިން އަންގ ފަ NCITއަމަލެއް އެއްވެސް ފަރ ތަކުން ހިންގ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ 

 އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވ ނެއެވެ.
 ށް ގުޅުމުން އަބަދުވެސް ޖަވ ބުދޭންވ ނެއެވެ.ޑިއުޓީ އޮފިސަރުގެ މޯބައިލް ނަންބަރަ  

ޓް ދޫކޮށް ގޮސްގެން މި ޒޯންގައި ހަރަކ ތްތެރިވ  ޑިއުޓީ އޮފިސަރު އެއްވެސް ހ ލެއްގައި ޑިއުޓި ޗެކްޕޮއިން ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  2ޒޯން 
ބަދަލުގައި  ނުވ ނެއެވެ. މި ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައި ދ ންޖެހިޖެ ނަމަ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި

 އެހެންމީހަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު މެނުވީ ގޮސްގެން ނުވ ނެއެވެ.
 މުވައްޒަފުން ވަދެނުކުމެ ހެދުމަށް ގޭޓް ހުޅުވައި ލައްޕ  ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 ން މިއޮފީހު ،މުއައްޒަފުންނ އި ޓީގެ.އައި.ސީ.އެން ގަޑީގައި އެހެނިހެން  ނޫން ގަޑި  ރަސްމީ 
 އިމ ރ ތުގެ  މީހަކުބޭރު ފިޔަވ   ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ފައިވ ހުއްދަދީ ވަނުމަށް ވަކިކަމަށްކަށްޓަކައި

 އޮފީހަށް  މި ކު ބަޔަ ނުވަތަ  މީހަކު އަންނަ  ބޭރުން. މަނ ކުރުން ވަނުން  އިމ ރ ތަށް  ގޯތިތެރެއަށ އި
 .ފުޅެކެވެބޭ ތެރެއިން ވެރިންގެ ތިއްބެވި އިދ ރ ގައި މި އެއިރަކު  ދެއްވ ނީ ހުއްދަ ވެއްދުމަށް

ލުމެއް ލިބޭފަދަ އިމ ރ ތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޤ ނޫނ  ޚިލ ފު އަމަލެއް ނުވަތަ އިމ ރ ތ އި ތަކެއްޗަށް ގެއް 
އިވ  އުސޫލ  އިން އަންގ ފަ NCITއަމަލެއް އެއްވެސް ފަރ ތަކުން ހިންގ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ 

 އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވ ނެއެވެ.
 ށް ގުޅުމުން އަބަދުވެސް ޖަވ ބުދޭންވ ނެއެވެ.ޑިއުޓީ އޮފިސަރުގެ މޯބައިލް ނަންބަރަ  

ދި އަ  .ޗެކްކުރުން ބަލ   ބަންދުކޮށްފައިހުރިތޯ ރަސްމީ ދޮރު  ނިމުމުން  ގަޑި  ރަސްމީ އޮފީހުގެ  
 ލައްޕ ފައިނުވ ނަމަ އެކަން އަންގަންޖެހޭފަރ ތަކަށް އެންގުން 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 ޕ ކުކުރ ނަމަ  އްޗެއްއެ އެއްވެސް މަގުމަތީގައި ވ ގޮތަށް ކުރިމައްޗަށް ބޮޑުދޮރުގެ ހުންނަ ވަންނަން  އޮފީހަށް 
 .ނަސޭހަތްތެރިވުން  ހުއްޓުވުމަށް އެކަން

 ދީފައިވ  ސީސީޓީވީ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ސަރަހައްދު މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން. NCIT ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  3ޒޯން 

 NCIT ިތިތެރެ މަދުވެގެން ގޯ ،އިމ ރ ތުގެ ވަށައިގެން އިންފ ރ އި ދޭތެރޭގައިވ  ޖ ގަތަކ އި ،ގެ އިމ ރ ތަކ އ
 މިނެޓަކުން ޗެކްކޮށް އ ދަޔ  ހިލ ފު ކަމެއް ހިނގ ތޯބެލުން. 30ކޮންމެ 

ން އަދި ހަވީރު ޖަހ އިރު ގައުމީ ދިދަނަގަންޖެހޭ ސަރަހައްދުގައި ދިދަ ނެގު 6ހެނދުނު  ކޮންމެ ދުވަހަކު  
 ދަ ތިރިކުރުން.ޖަހ އިރު ދި  6

 ނުވަތަ  ކަންހުރި  ހުޅުވިފައި ކުޑަދޮރެއް  ނުވަތަ  ދޮރެއް އެއްވެސް ހުންނައިރު  ބަންދުކޮށްފައި އޮފީސް 
 .ގުންއެން މުވައްޒަފަށް ބެހޭ ކަމ  އަވަހަކަށް ވީހ  އެނގިއްޖެނަމަ ހުރިކަން  ބަންދުނުވެ

 އެނގިއްޖެނަމަ ކަމެއް ފަދަ  ނުނިވިހުރުން  ބޮތްކެއް ތެރޭގައި އޮފީސް ހުންނައިރު  ބަންދުކޮށްފައި އޮފީސް 
 އަވަހަށް  ރިނަމަހު ދޫވެފައި ފެންއިސްކުރެއް  އެންގުމ އި މުވައްޒަފަށް އެކަމ ބެހޭ  އަވަހަކަށް  އެންމެ

 އްޒަފަށް މުވަ އަންގަންވ  ނުކުރެވުނުނަމަ ރަނގަޅު އަމިއްލައަށް. ބަންދުކުރުން ރަނގަޅުކޮށް
 .އެންގުން

 ން މިއޮފީހު ،މުއައްޒަފުންނ އި ޓީގެ.އައި.ސީ.އެން ގަޑީގައި އެހެނިހެން  ނޫން ގަޑި  ރަސްމީ 
 އިމ ރ ތުގެ  މީހަކުބޭރު ފިޔަވ   ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ހުއްދަދީފައިވ  ވަނުމަށް ވަކިކަމަށްކަށްޓަކައި

 އޮފީހަށް  މި ކު ބަޔަ ނުވަތަ  މީހަކު އަންނަ  ބޭރުން. މަނ ކުރުން ވަނުން  އިމ ރ ތަށް  ގޯތިތެރެއަށ އި
 .ފުޅެކެވެބޭ ތެރެއިން ވެރިންގެ ތިއްބެވި އިދ ރ ގައި މި އެއިރަކު  ދެއްވ ނީ ހުއްދަ ވެއްދުމަށް

 ގޮތުގެ  ންގަވ  އަ އިން ޓީ.އައި.ސީ.އެން ،ތަކެތި ވައްދ   އެތެރެއަށް ބޭރުން  ތަކެއްޗ އި ގެންދ  ބޭރަށް 
 .ބެލެހެއްޓުން މަތިން

 އިދ ރ އިން އިފިޔަވަ މުވައްޒަފުން ކަނޑައަޅ  އިދ ރ އިން  ގަޑިތަކުގައި އެހެނިހެން ނޫން ގަޑި ރަސްމީ 
 .ހެދުން ޗެކުކޮށް  ބަލ  ސުވ ލުކޮށް މެދު ތަކެއްޗ އި ނެރޭ  ބޭރަށް

 ކަމ   މ ވެއްޖެނަމައެފަދަކަމެއްދި ހުއްޓުވ  އެކަން  އުކ ނަމަ އެއްޗެއް އެއްވެސް  ކުނިފ ޑުގެ ގޯތިތެރެއަށް 
 .އެންގުން މުވައްޒަފަކަށް ބެހޭ

 ކުރަނީނަމަ  އްކަމެ މިފަދަ އަރ  ފ ރުމައްޗަށް ،އިށީންދެ މީހަކު  އެއްވެސް  ފ ރުމަތީގައި މަގުމައްޗ ވީ 
 ކަމ ބެހޭ އެކަން މަހުއްޓ ނުލައިފިނަ އެކަމެއް ހިލ ފުވެ އަމުރ  އެ އަދި. މަނ ކުރުން  އެކަން ވަގުތުން

 .އެންގުން މުވައްޒަފަށް
 NCIT .ްގެ ހުސްބިމުން ހިރަފުސް ނ ރ ވަރަށް ހެނދުނ އި ހަވީރު ފެންޖެހުނ 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 ތިރީގައިވ  ކަމެއް ޑިއުޓީ އަދ ކުރ  ގަޑިތަކުގައި ގ ޑުން ކޮށްގެން ނުވ ނެއެވެ. އެންގުންތަކ އި ޚިލ ފުވުން 

 ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމ ލުކުރުން އިމ ރ ތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި  )ހ( 

 ނިދުން  އަދ ކުރ ވަގުތު ޑިއުޓީ  )ށ( 

ތެރޭގައި ޑިއުޓީ  ޑިއުޓީ ވަގުތު ސަމ ލުކަން ގެއްލޭފަދަ އަމިއްލަ މުއ މަލ ތްތައް ހިންގުން. މީގެ )ނ( 
ޑިއުޓީ އަދ  ، ންދުއްހިން ވެ ން، އ އިލ  އަދި ރައްޓެތ ވަލުގައި ނުހިމެނޭ އެހެން ގ ޑުން ވެއްދު

ސ ފުތ ހިރުކަން  އަދި ތަނުގެ ކުރ  ވަގުތު ސަމ ލުކަން ގެއްލޭނެހެން ގިނަވަގުތު ފޯނުގައި ހުރުން
ގުތު ކުރަން ވަ ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ޑިއުޓީ 

ން އެންގުމަށްފަހު ނުވ ފަދަ އަމަލެއް ކުރ ކަމަށް މި އިދ ރ އަށް ފ ހަގަ ވެއްޖެނަމަ އެކަން ލިޔުމު
 ށް މަހުފީއިން ކެނޑޭނެއެވެ.އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރ ރުކޮށްފިނަމަ ތިރީގައިވ  ގޮތަ

 
 ނެއެވެ.އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަމެއް ކުރ ނަމަ ތިރީގައި މިވ ގޮތަށް އެމަހެއްގެ މަހުފީއިން ކެނޑޭ 

 ރުފިޔ   -/500ފުރަތަމަ ފަހަރު  )ހ( 

 ރުފިޔ   -/1000ދެވަނަ ފަހަރު  )ށ( 

 ރުފިޔ   -/2000ތިންވަނަފަހަރ އި އޭގެފަހުން ކޮންމެ ފަހަރަކު  )ނ( 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 

ބެލެހެއްޓޭނެ ފަރ ތެއްގެ  މަތީގައިވ  މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލުތަކ އި، ޝަރުތުތަކ އި އިރުޝ ދުތަށް ކިޔައި، އެއ އި އެއްގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ 
  ހައިސިއްޔަތުން މި ޖަދުވަލުގައި ސޮއިކޮށް ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯމ އި އެކު މި ޖަދުވަލު އެއްކުރަމެވެ.

  ވިޔަފ ރީގެ ނަން

  ނަންބަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން

 ވިޔަފ ރީގެ ސިއްކަ  ގުޅޭނެ ފަރ ތެއްގެ

  ނަން 

 

  މަޤ މް

  އޮފީސް ނަންބަރު

  މޯބައިލް 

  އީމެއިލް

  ސޮއި
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 _______________ސިއްކަ___ ހުށަހަޅ ފަރ ތުގެ ސޮއި އަދި                     ވަނަ ސަފްހ  17 ގެ ތެރެއިންސަފްހ   18
 

ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 : މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމ ތު ހުށަހަޅ  ފޯމު 3ޖަދުވަލު 

 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ  ވިޔަފ ރީގެ ނަން
 

 މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމ ތުސެކިއުރިޓީ އަދ  ކުރ  
  މުވައްޒަފުގެ ނަން 

  އައިޑީ ކ ޑު ނަންބަރު 
  އުފަން ތ ރީޚް 

  ސޮއި

 

 ތު މައުލޫމ  ސިއްޚީތަޖުރިބ  އަދި 
 މައްސަލަ އުޅޭނަމަ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ލިޔުއްވަން  އެސެސްމެންޓް ކްރައިޓީރިއ  

   | މައްސަލައުޅޭ  ރަނގަޅު  ފެނުން 
   | މައްސަލައުޅޭ  ރަނގަޅު  އަޑު އިވުން 

   | މައްސަލައުޅޭ  ރަނގަޅު  ވ ހަކަ ދެކެވުން 
   | މައްސަލައުޅޭ  ރަނގަޅު  ހިނގ ބިނގ ވެ އުޅުން 

   | މައްސަލައުޅޭ  ރަނގަޅު  ނިހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެހެ
 ކަރުދ ސްކުރެވިފަ | ކުށުގެ ރިކޯޑް އެއް އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބ     |1| ސެކިއުރިޓީ  އަލިފ ން ނިއްވުން  ޓްރޭނިންގް 

 އިޤްރ ރު 
 މިއިއިދ ރ އަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވ  މަތީގައިވ  މަޢުލޫމ ތަކީ އަޅުގަނޑު ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށް، ފ ންނީ މ ހިރުންގެ ލަފ  ހޯދަންޖެހޭ ނަމަ ހޯދުމަށްފަހު

ކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުއެއްވެސް ހ ލެއްގައި މި މުވައްޒަފު އަދ  ކުރަންޖެހޭ މައްސޫލިއްޔަތު، މައުލޫމ ތުކަން ޔަގީންކޮށްދެމެވެ. އަދި 
 އަދ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމ  ނަގަން އިޤްރ ރުވަމެވެ.

 
 އިޤްރ ރުވ  ފަރ ތުގެ 

 ސޮއި  އައި.ޑީ ނަންބަރު 
   ނަން

  މަޤ މް 
 

NCIT  ްގެ ބޭނުމަށ 

ޕ ސްޕޯޓް ސައިޒްގެ 
 ފޮޓޯ 
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ން އިޖުތިމ ޢީ ހަމަޖެހު –ޞ ދީ ފުދުންތެރިކަން އިޤްތި  

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވ  މައުލޫމ ތަށް ބިނ ކޮށް ތިރީގައި މިވ ގޮތަށް ނިންމައިފީމެވެ 
NCIT  ީގައި ޑިއުޓ

 އަދ ކުރުމަށް 
  ިހުއްދަ ދެވިފައ 
  ޭސިއްޚީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހުއްދަ ނުދެވ 
  ޭތަޖުރިބ  އަދި ތަމްރީނު ނެތުމުގެ ސަބަބުނ ހުއްދަ ނުދެވ 

 
 

 

 


