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ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ އިމރތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ ދެއްވނެ ފަރތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
މަޢުލޫމތު ޝީޓް
 .1ބީލަމއި ބެހޭ މަޢުލޫމތު
 .1.1އިއުލން
 .1.2ބީލަން ހުޅުވުން

ނަންބަރު

(IUL)164/1/2019/15

އިޢުލން ކުރި ތރީޚް

 21ފެބްރުއަރީ  – 2019ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓް

ތަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

އެޑްރެސް

 NCITބިލްޑިންގ 64 ،ނަންބަރު ކޮށި ،ކަލފނު ހިނގުން

ތރީޚް

 28ފެބްރުއަރީ  – 2019އެއްވެސް ސަބަބަކހެދި މިދުވަސް ބަންދުނަމަ ،ޖެހިގެން
އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނނެއެވެ.
ހެނދުނު 09:30

ގަޑި

 .2ބީލަމުގައި އަމަލުކުރނޭ އުސޫލު
 .2.1މި އިއުލނުގެ ދަށުން ކުރަންބޭނުންވ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު ،މިކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔންކޮށްފައިވނެއެވެ.
 .2.2ބީލަމއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމތު ބޭނުންފުޅުވނަމަ  procurement@ncit.gov.mvއަށް އީ-މެއިލް ކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ.
 .2.3ބީލަމއި ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމތެއް ބީލަމއި ގުޅޭގޮތުން ބއްވ ބައްދަލުވުމަގައި މެނުވީ އަނގަބަހުން ނުދެވޭނެއެވެ.
 .2.4މި ބީލަންތައް ހުޅުވނީ ބީލަން ހުޅުވަން ހަމަޖައްސފައިވ ބައްދަލުވުމަށް ހޟިރުވެވަޑައިގަންނަވ ބީލަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރތްތަކުގެ
މަންދޫބުންގެ ހޟިރުގައެވެ.
 .2.5ބީލަން ހުޅުވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅފައިވ ސުންގަޑި
ހަމަވުމަށްފަހު ހުށަހަޅ ބީލަން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
 .2.6ބީލަން ހުށަހަޅުއްވއިރު '("ބީލަން ކަރުދސް" "ބީލަން ނަންބަރު" "ބީލަން ހުޅުވައި ތރީޚް" "ބީލަން ހުޅުވައި ގަޑީ" ގެ ކުރިން
ނުހުޅުވުން އެދެމެވެ').

(“ BID PROPOSAL” “Iulaan No.” DO NOT OPEN BEFORE “Bid

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

 .3ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ވަކިފަރތެއް ހޮވައި މަސައްކަތް ޙަވލުކުރުން
 17ސަފްހގެ ތެރެއިން  1ވަނަ ސަފްހ

ހުށަހަޅފަރތުގެ ސޮއި އަދި ސިއްކަ__________________

`
IjolOnckeT cnwxEmofcnia rof rwTcnes clwnwxEn

އިޤްތިޞދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމޢީ ހަމަޖެހުން

ejcaWrihevid ,elWm ,cnugnih unWfWlwk ،64

 .3.1ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއ އއި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއ
މި ދެ ބަޔަށެވެ.
 .3.2ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއގައި ހިމަނފައިވ ކަންތައްތަށް ފުރިހަމަ ނުވ ބީލަންތައް ބތިލްވނެއެވެ .އަދި މި ބީލަންތައް އިވެލުވޭޝަން
މަރުހަލއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.
 .3.3މިމަސައްކަތް ޙަވލުކުރނެ ފަރތެއް ހޮވުމުގައި ބެލެވޭނީ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއއި އެއްގޮތަށް މކްސްދިނުމުން ،އެންމެ މަތިން
މރކްސް ލިބޭ ފަރތަކަށެވެ.

 .4ބީލަންވެރިންގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް (ކޮލިފިކޭޝަން ކްރައިޓީރިއ)
 .4.1މި މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅފައިވ ފަރތްތަކުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވންޖެހޭނެއެވެ.
 .4.2ދިވެހިރއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވ ވިޔަފރިއަކަށްވުން.
 .4.3މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޓެކްސް ޕޭޔަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވުން.
 .4.4ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް ދައްކަންޖެހި ،ނުދައްކކަމަށް މީރ ވެބްސައިޓްގައި ލިސްޓް ކޮށްފައިވ ފަރތަކަށް ވެގެން
ނުވނެއެވެ.
 .4.5ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކއި ،ކުންފުނިތަކުގެ އިމރތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ،ކޮންމެ އިމރތަކަށް  2ދަންފަޅިއަށްވުރެއްގިނައިން ،މަދުވެގެން
 2ސެކިއުރިޓީ ގޑުން ބޭނުންކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބ ހުރުން .މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތަޖުރިބހުރި ފަރތެއްކަން
ސބިތުކޮށްދެންވނެއެވެ.
 .5އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއ
 .5.1ބީލަން ހުށަހޅފަރތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލއަށް ގެންދެވޭނީ މިކަރުދހުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ
ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވ ފަރތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ތަކެވެ.
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 .5.2މި މަސައްކަތައް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއގައި މކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައަވަނީ ތިރީގައި މިވގޮތަށެވެ.
ރއިޓީރިއ
ސދެވޭ ކް ަ
މކް ް

ސ
މަރކް ް

އަގު

70%

ތަޖުރިބ

30%

ފޯމިއުލ

ތަފްސީލު

ހުށަހަޅފައިވ އަގަށްދޭ މކްސް

(Benchmark Price /

މކްސްދެވޭނީ ވިޔަފރިތަކުން ހުށަހަޅ އަގުތަކުން އެންމެ ކުޑަ

Submitted Price) x

އަގަކީ

ބަލައިގެންކްރައިޓީރިއއަށް

ބެންޗްމކްއެއްކަމުގައި

އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވ  %ހުރިހ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި

Allocated Percentage

ބަހލައިގެންނެވެ.
ތަޖުރިބއަށް މަރކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނީ ދައުލަތުގެ

(No of reference/ Bench

އޮފީސްތަކއި ،ކުންފުނިތަކުގެ އިމރތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ،

Mark) x 5

ކޮންމެ

އިމރތަކަށް

މަދުވެގެން

2

ދަންފަޅިއަށްވުރެއްގިނައިން،

2

ސެކިއުރިޓީ

ގޑުން

ބޭނުންކޮށްގެން

ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަޖުރިބ ހުރިކަމަށް އަންގުވައިދޭކަމަށް އެ
ފަރތްތަކުން

ދޫކޮށްފައިވ

ބިނކޮށެވެ.

މިގޮތުން

ޙިދުމަތްދީފައިވ

ތައްގަނޑުޖެހި

ލިޔުންތަކަށް

ގިނަ

ފަރތްތަކަށް

އެންމެ

ފަރތްތަކަށް ފުލްމަރކްސް ދެވޭނެއެވެ.

ސިޓީގައި ހުންނަން ބޭނުންވ މައުލޫމތުގެ ފޯމެޓް މި
ކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ވނެއެވެ.

 .6ބީލަމއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި (މި ތަކެތި ހުށަނޅނަމަ ބީލަން ކެންސަލްވނެއެވެ).
 .6.1މިކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވ ފުރިހަމަކޮށްފައިވ ބީލަން ހުށަހަޅފޯމު.
 .6.2މި ކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވ ގެ ކޮންމެ ސަފްހއެއްގައި ގައި ވެރިފަރތުގެ ސޮއި އަދި ވިޔަފރީގެ ސިއްކަޖަހައި ބީލަން ހުށަހަޅ
ފޯމައި އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.
 .6.3މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވ ވިޔަފރި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯމައި
އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.
 .6.4މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވ ޓެކްސް ޕެޔަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް /ނޯޓިފިކޭޝަންގެ ކޮޕީ
ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯމައި އެއްކަރުދސް ކުރަންވނެއެވެ.
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އިޤްތިޞދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމޢީ ހަމަޖެހުން

 .6.5ބީލަމަށް އަގުހުށަހަޅފައިވ ކޯޓޭޝަން .މި ކޯޓޭޝަންގައި ކޯޓޭޝަން ނަންބަރު ،ތރީޚް،ޚިދުމަތުގެ އަގު ،ޓެކްސް އަދި ޖުމްލަ އަގު
އެގެން އޮތުމއި އެކު ،ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރތެއްގެ މައުލޫމތއި ވިޔަފރީގެ ސިއްކަ އޮންނަންވނެއެވެ .ކޯޓޭޝަންގެ
ވެލިޑިޓީ މުއްދަތަށް މަދުވެގެން  30ދުވަސް ދޭންވނެއެވެ.
 .6.6މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބ ހުރިކަން ބަޔންކޮށްދިނުމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިވ ފަރތްތަކުން ދީފައިވ ލިޔުންތައް .މި ލިޔުންތަކަކީ
ތަޖުރިބ ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށއި މަރކްސް ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރނެ ލިޔުންތަކެވެ.
 .7ބީލަމއި ކމިޔބުވުން
 .7.1ބީލަން ކމިޔބުވފަރތައް އެކަން ރަސްމީކޮށް އަންގނެއެވެ.
 .7.2ބީލަން ކމިޔބު ކުރފަރތަކއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ މި ކަރުދހުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވ މައުލޫމތު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 .7.3ކަނޑައެޅިފައިވ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަދުވަލު  3ގައި ވ މައުލޫމތު ފޯރުކޮށް ނުދެވޭނަމަ އެހެން ފަރތަކަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

 17ސަފްހގެ ތެރެއިން  4ވަނަ ސަފްހ

ހުށަހަޅފަރތުގެ ސޮއި އަދި ސިއްކަ__________________

`
IjolOnckeT cnwxEmofcnia rof rwTcnes clwnwxEn

އިޤްތިޞދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމޢީ ހަމަޖެހުން

ejcaWrihevid ,elWm ,cnugnih unWfWlwk ،64

މ
ޖަދުވަލު  :1ބީލަން ހުށަހަޅ ފޯ ް
އިއުލން ނަންބަރު

(IUL)164/1/2019/15

އިޢުލން ކުރި ތރީޚް

 21ފެބްރުއަރީ  – 2019ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓް

ތަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

އެޑްރެސް

 NCITބިލްޑިންގ 64 ،ނަންބަރު ކޮށި ،ކަލފނު ހިނގުން

ގަޑި

ހެނދުނު 09:30

ތރީޚް

 28ފެބްރުއަރީ 2019

މލޭގެ  64ނަންބަރު ކޮށީގައި ކަލފނު މަގަށްވގޮތަށް ހުންނަ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ އިމރތއި މޫނިމމަގަށް
ވގޮތަށް ހުންނަ ސެޓަލައިޓް ހަބް ސްޓޭޝަން އއި މިދެއިމރތް ހުންނަ ގޯތީގެއެރެތެ ސަރަހައްދުގައި ،މިކަރުދހުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް
 24ގަޑިއިރު ސެކިއުރިޓީ ގޑުންތިބެގެން އިމރތަށއި ތަކެއްޗަށަށް ލިބިދނެ ގެއްލުމަކުން ރަށްކތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި
ދިނުން.

ށހަޅ ފަރތުގެ މައުލޫމތު
ބީލަން ހު ަ
ވިޔަފރީގެ ނަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ
ގުޅޭނެ ފަރތެއްގެ

ވިޔަފރީގެ ސިއްކަ

ނ
ނަ ް
މަޤމް
އޮފީސް ނަންބަރު
ލ
މޯބައި ް
އީމެއިލް
ސޮއި
ނބަރު
ކޯޓޭޝަން ނަ ް
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ބީލަން ހުށަހަޅ ފަރތުގެ ތަޖުރިބ
ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވ ފަރތްތަކުގެ މައުލޫމތު ފުރުއްވށެވެ .ކޮންމެ ފަރތެއްގެ މައުލޫމތު ހިމަނަންވނީ ވަކިންނެވެ .މި ތވަލުގައި
ފުރނީ ޑިއުޓީ ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން  2މީހަކު ބަހައްޓައިގެން ޑިއުޓީ ކުރ ތަންތަނުގެ މައުލޫމތެވެ.
ޚިދުމަތް

ބެލެހެއްޓި މުއްދަތު

ފޯރުކޮށްދެވުނު ފަރތް

އަގު

ޝިފްޓަކު ޑިއުޓީ
އަދކުރި މުވައްޒަފުންގެ

ރަސްމީ ލިޔުން
އެއްކަރުދސް ކުރެވިފައި

އަދަދު

އިތުރަށް ފަރތްތަކުގެ މައުލޫމތު ހުށަހަޅަން ބޭނުންފުޅު ވނަމަ މިސަފްހގެ އިތުރު ކޮޕީ ހެދުމަށްފަހު ބޭނުން ކުރައްވ
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ށ
ޖަދުވަލު  :2މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލއި ޝަރުތުތަ ް
އިއުލން ނަންބަރު
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އިޢުލން ކުރި ތރީޚް

 21ފެބްރުއަރީ  – 2019ދިވެހި ސަރުކރުގެ ގެޒެޓް

ތަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

އެޑްރެސް

 NCITބިލްޑިންގ 64 ،ނަންބަރު ކޮށި ،ކަލފނު ހިނގުން

ބީލަން ހުޅުވ ތރީޚް

 28ފެބްރުއަރީ  – 2019އެއްވެސްނހލަތެއްގައި މި ދުވަސް ބަންދުވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ރަސްމީ
ދުވަހެއްގައި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނނެއެވެ.
ހެނދުނު 09:30

ގަޑި

ބިޑް ހުށަހަޅފަރތުން މި ޖަދުވަލުގެ ކޮންމެ ގަނޑެއްގައި ސޮއިކޮށް ވިޔަފރީގެ ސިއްކަޖެހުމަށްފަހު ،ބީލަން ހުށަހަޅފޯމއި އެކު
އެއްކަރުދސްކުރަންވނެއެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތައރަފް

މލޭގެ  64ނަންބަރު ކޮށީގައި ކަލފނު މަގަށްވގޮތަށް ހުންނަ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން
ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ އިމރތއި މޫނިމމަގަށް ވގޮތަށް ހުންނަ ސެޓަލައިޓް ހަބް ސްޓޭޝަން އއި
މިދެއިމރތް ހުންނަ ގޯތީގެ އެރެތެ ސަރަހައްދުގައި ،މިކަރުދހުގައި ބަޔންކޮށްފައިވ ގޮތަށް 24
ގަޑިއިރު

ސެކިއުރިޓީ

ގޑުންތިބެގެން

އިމރތަށއި

ތަކެއްޗަށަށް

ލިބިދނެ

ގެއްލުމަކުން

ރަށްކތެރިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދިނުން.
މނަކުރުން

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ސަރަހަށްދު ބަޔންކުރުމަށް މިކަރުދހުގައި މީގެފަހުން ބޭނުންކުރެވޭނީ
 NCITގެ ގޯތިތެރެއެވެ.
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ ފަރތް ކަމުގައި މނަކުރެވޭނީ މި ބީލަން ކމިޔބުކުރ ފަރތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
މުވައްޒަފުން ކަމުގައި ބުނެވެނީ ،މިނިސްޓްރި އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ
މުވައްޒަފުންނއި ،ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ގޑުން ކަމަށް ބަޔންކޮށްފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ ފަރތުން ވަޒީފދީފައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ޑިއުޓީ ހަމަޖައްސަންވ ގޮތް

ޑިއުޓީ ހަމަޖައްސަންވނީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ މުއްދަތައް ،ދުވލަކު  24ގަޑިއިރަށެވެ.
 24ގަޑިއިރުގެ ޑިއުޓީ ބަލަހައްޓަންވނީ  8ގަޑިއުރުގެ  3ޝިފްޓް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.
ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި މަދުވެގެން  3ސެކިއުރިޓީ ގޑުން ހަރަކތްތެރިވން ޖެހޭނެއެވެ 3 .ގޑުންނަށްވުރެއް
އިތުރަށް ގޑުން ބޭތިއްބުމުގެ އިޚްތިޔރު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓ ފަރތައް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ގޑުންގެ ސަމލުކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ޖެހިޖެހިގެން އަންނަ ދަންފަޅިތަކުގައި
އެއްވެސް ގޑެއް ،މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޑިއުޓީ ހަދައިގެން ނުވނެއެވެ .ޝިފްޓެއްގެ ޑިއުޓީ އަދކުރ
ގޑެއް ދެން ޑިއުޓީއަށް ނެރެންވނީ މަދުވެގެން  8ގަޑިއިރުގެ ހުސްވަގުތު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.
ސެކިއުރިޓީ

ބަލަހައްޓފަރތުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވ  3ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް
އެދެވިގެންވ ފެންވަރަށް އަދކުރޭތޯ ބަލ ސުޕަވައިޒް ކުރުން.
ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވ ގޑުން ދިވެހި ރއްޖޭގެ ޤނޫނއި ސަރުކރު ޤަވައިދުތަކ ޙިލފުވ އެއްވެސް އަމަލެއް
 NCITގެ ގޯތިތެރޭގަޔއި ޑިއުޓީގައި ތިބޭގަޑިތަކުގައި ކުރޭތޯބެލުން.
ޑިއުޓީއެއްގައި އެކަކު  8ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު ނުހުރެވޭ ގޮތަކަށް ޑިއުޓީ ރޭވުމއި .އަދި ގޑުންނއި
ހަވލުކޮށްފައިވ ޑިއުޓީ އެމީހުން ފުރިހަމައަށް އަދކުރޭތޯ ބެލުމަށް ހުންނަވ ސުޕަވައިޒަރަކު
އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުން.
ސެކިއުރިޓީ ގޑުން ޑިއުޓީ ވަގުތުގައި ޑިއުޓީގެ ސަމލުކަން ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމއި،
އެވަގުތުގައި އަމިއްލަ މުއމަލތްތައް ނުހިންގނެކަން ކަށަވަރުކުރުމއި ބެލެހެއްޓުން.
މުވައްޒަފުންނއި މުއމަލތްކުރއި މަޑުމައިތިރިކޮށް ރިވެތިކޮށް މުއމަލތްކުރޭތޯ ބަލ ޗެކްކުރުން.
ކޮންމެ

ދުވަހަކު

އެދުވަހު

ހިނގި

ކަންތައްތަކުގެ

ޑިއުޓީ

ރިޕޯޓު،

ޖެހިގެން

އަންނަދުވަހު

އެން.ސީ.އައި.ޓީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވ ސެކިއުރިޓީ ގޑުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދކުރައްވގޮތް ،ދިމވެފައިވ މައްސަލަތަކއި
އެމައްސަލަ

ޙައްލުވިކަން

ނުވަތަ

ނުވކަން ،މިއިދރއަށް

ކޮންމެ

މީލދީ

ހަފްތއެއްގެ

އދީއްތަދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ އެއްގަޑިއިރު ކުރިން ރިޕޯރޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން.
ރޭގަނޑު  6ން ހެނދުނު  6އ ދެމެދު ކޮންމެ ސެކިއުރިޓީ ގޑެއްގެ އަތުގައި ރަނގަޅަށް އަލިވ ޓޯޗެއް
އޮންނަންވނެއެވެ.
ކޮންމެ ހަފްތއެއްގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ރޯސްޓަރ އެހަފްތ ފެށުމުގެ ކުރީ ހަފްތގެ ބުދަދުވަހުގެ
އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން  NCITއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެބަދަލެއް ވަގުތުން އަންގަން ވނެއެވެ.
ޑިއުޓީގައި ގެންގުޅޭ ގޑުންނަކީ  NCITއަށް ހުށަހަޅައި އަދި  NCITއިން ހުއްދަދީފައިވ ބަޔަކަށް
ވންޖެހޭނެއެވެ.
އަލަށް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރެއް ބަހައްޓނަމަ ބެހެއްޓޭނީ އެ އޮފިސަރެއްގެ މައުލޫމތު ކަރުދހއި ކުށުގެ
ރެކޯޑެއް ނެތް ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ފަހު މި އޮފީހުން އެ ގޑެއް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ
ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.
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އިޤްތިޞދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމޢީ ހަމަޖެހުން

ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ ކުރަނީ އެދެވިގެންވ
ފެންވަރަށްތޯ ބަލ ސުޕަވައިޒް ކުރަން ސުޕަވައިޒަރަކު ހުންނަންވނެއެވެ.
ޑިއުޓީގައި ތިއްބަވ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދނުކުރކަން  NCITއަށް ފހަގަ
ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނުވަތަ ޝަރުތު ނުފުދޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެގޑުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތު އަދކުރެވޭނެ ޤބިލްކަން ހުރި މީހެއް ހަވލުވ ފަރތުން ވަގުތުން ހަމަޖެއްސުމއި
އެކު މިފަދަ ފަރތެއް އަލުން ޑިއުޓީއަށް ނުނެރުން.
ދިމވ ޚއްސަ ހލަތް ތަކުގައި އިތުރު ސެކިއުރިޓީ އަކަށް މި އިދރއިން އެދިއްޖެނަމަ  24ގަޑި އިރު
ގެ ތެރޭގައި އިތުރު ސެކިއުރިޓީ ގޑަކު މަސައްކަތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން.
ކަލފނުހިނގުމުގައި ހުންނަ ގޭޓް ކުރުމަތީގައި  NCITގޯތިތެރެއަށް  4ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ވަދެ
ނިކުމެހެދުމަށް ދަތިވގޮތަށް އންމު އުޅަނދު ޕކްކުރ ކަމުގައިވނަމަ އެފަރތަކަށް އިޝރތްކޮށް
ޖގަ ބްލޮކްނުވގޮތަށް ހެދޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން.
ކަލފނުހިނގުމުހައި ހުންނަ މައިއޮފީސް ދޮރު ކުރިމަތީގަޔއި ސިޑި މަތީގައި އންމުން އިށީންދެ ތިބުން
މަނކުރުމއި ،ކިޔަމަން ނުވނަމަ އަންގަންޖެހޭ ރަސްމީ ފަރތްތަކަށް އެންގުން.
ގޑުންގެ ޝަރުތުތައް

ސެކިއުރިޓީ ގޑުންނަކީ  NCITއިމރތްތަކއި ގޯތިތެރޭގައި ހިނގފނެ ހދިސއަކުން އެތަންތަން
ރައްކތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ސަމލުވން ތިބޭ ބައެކެވެ .ވީމ ސެކިއުރިޓީ ގޑުންގެ
ތިރީގައި މިވ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

ދިވެއްސަކަށްވުން .އެއްވެސް ހލެއްގައި ބިދޭސީއެއް ޑިއުޓީގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނކަމެކެވެ.

(ށ)

ބުއްދި އަދި ހިއްސުތައް ސަލމަތުންހުރި މީހަކަށްވުން.

(ރ)

ހަލުވިމިނެއްގައި ހިނގބިނގވެ އުޅެވޭ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރި އޮފީހުގެ ގޭޓުތައް ހުޅުވ ލެއްޕުމުގެ
ޖިސްމނީ ގޮތުން ގބިލު ،މަސައްކަތްކުރެވޭ ފެންވަރުގެ މީހަކަށްވުން.

(ބ)

އުމުރުން  55އަހަރަށްވުރެ ދުވަސްވެފައިނުވުން.

(ޅ)

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި މަދުވެގެން  1އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބ ހުރި ގޑުންނަށް
ވންޖެހޭނެއެވެ.

(ކ)

އަލިފނުގެ ހދިސއެއް ދިމވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވ ބަޔަކަށް
ވންވނެއެވެ.

(އ)

ކޮންމެ ގޑެއްވެސް ޑިއުޓީ އަދކުރަންވނީ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓފަރތުން ކަނޑައަޅފައިވ
ޔުނީފޯމެއްގައެވެ.
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(ވ)

ކޮންމެ ގޑެއް އަތުގަވެސް ސެކިއުރީޓީ ބަލަހައްޓ ފަރތުންދީފައިވ ކކުކަން އަންގައިދޭ ފޮޓޯޖެހި
އައިޑި ކޑެއް އޮންނަން ވނެއެވެ.

(މ)

ޑިއުޓީ ޒޯންތައް

ކުށުގެ ރިކޯޑެއް އޮވެގެން ނުވނެއެވެ.

 NCITގެ ގޯތިތެރޭގައި ޑިއުޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބުމަށް މައިގަނޑު  3ޒޯނެއް ކަނޑައެޅިފައިވނެއެވެ.
އެ ޒޯންތަކަކީ:
(ހ)

ޒޯން  :1ކަލފނު ހިނގުމުގައި ހުންނަ  NCITމައި އިމރތުގެ ރަސްމީ ދޮރއި ،ވެހިކަލް
ގަރޖުގެ ގޭޓް އަދި ކަރަންޓް ޕެނަލް ހުންނަ ކޮޓަރިއަށް ވަދެވޭ ދޮރުހިމެނޭ ޒޯނެވެ.

(ށ)

ޒޯން  :2މޫނިމ ހިނގުމުގައި ހުންނަ ގޭޓއި ސެޓަލައިޓް ހަބް ސްޓޭޝަންގެ ކުރިމަތީގައިވ
ގޯތިތެރެ.

(ނ)

ޒޯން  NCIT :3މައި އިމރތުގެ ތިރީގައިވ ވެހިކަލް ގަރޖއި ،ގަރޖުފަހަތުގައިވ ހުސް
ބަޔއި އަދި އިމތރްތަކުގެ އިންފރ ދެމެދުގައިވ ހުސްޖގަތައް.
ޒޯން ތަކުގެ ޗޓު
މޫނިމ ހިނގުން
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ޒޯން  1ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

މި ޒޯންގައި ހަރަކތްތެރިވ ޑިއުޓީ އޮފިސަރު އެއްވެސް ހލެއްގައި ޑިއުޓި ޗެކްޕޮއިންޓް ދޫކޮށް ގޮސްގެން
ނުވނެއެވެ .މި ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައި ދންޖެހިޖެ ނަމަ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ބަދަލުގައި
އެހެންމީހަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު މެނުވީ ގޮސްގެން ނުވނެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ވަދެނުކުމެ ހެދުމަށް ގޭޓް ހުޅުވައި ލައްޕ ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ.
ރަސްމީ

ގަޑި

ނޫން

ގަޑީގައި

އެހެނިހެން

އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ

މުއައްޒަފުންނއި،

މިއޮފީހުން

ވަކިކަމަށްކަށްޓަކައި ވަނުމަށް ހުއްދަދީފައިވ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ފިޔަވ ބޭރުމީހަކު އިމރތުގެ
ގޯތިތެރެއަށއި އިމރތަށް ވަނުން މަނކުރުން .ބޭރުން އަންނަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މި އޮފީހަށް
ވެއްދުމަށް ހުއްދަ ދެއްވނީ އެއިރަކު މި އިދރގައި ތިއްބެވި ވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ.
އިމރތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޤނޫނ ޚިލފު އަމަލެއް ނުވަތަ އިމރތއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ
އަމަލެއް އެއްވެސް ފަރތަކުން ހިންގކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ  NCITއިން އަންގފައިވ އުސޫލ
އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވނެއެވެ.
ޑިއުޓީ އޮފިސަރުގެ މޯބައިލް ނަންބަރަށް ގުޅުމުން އަބަދުވެސް ޖަވބުދޭންވނެއެވެ.
ޒޯން  2ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

މި ޒޯންގައި ހަރަކތްތެރިވ ޑިއުޓީ އޮފިސަރު އެއްވެސް ހލެއްގައި ޑިއުޓި ޗެކްޕޮއިންޓް ދޫކޮށް ގޮސްގެން
ނުވނެއެވެ .މި ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައި ދންޖެހިޖެ ނަމަ ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގައި ބަދަލުގައި
އެހެންމީހަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު މެނުވީ ގޮސްގެން ނުވނެއެވެ.
މުވައްޒަފުން ވަދެނުކުމެ ހެދުމަށް ގޭޓް ހުޅުވައި ލައްޕ ހަދަން ޖެހޭނެއެވެ.
ރަސްމީ

ގަޑި

ނޫން

ގަޑީގައި

އެހެނިހެން

އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ

މުއައްޒަފުންނއި،

މިއޮފީހުން

ވަކިކަމަށްކަށްޓަކައި ވަނުމަށް ހުއްދަދީފައިވ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ފިޔަވ ބޭރުމީހަކު އިމރތުގެ
ގޯތިތެރެއަށއި އިމރތަށް ވަނުން މަނކުރުން .ބޭރުން އަންނަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މި އޮފީހަށް
ވެއްދުމަށް ހުއްދަ ދެއްވނީ އެއިރަކު މި އިދރގައި ތިއްބެވި ވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ.
އިމރތު ގެ ގޯތި ތެރޭގައި ޤނޫނ ޚިލފު އަމަލެއް ނުވަތަ އިމރތއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭފަދަ
އަމަލެއް އެއްވެސް ފަރތަކުން ހިންގކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ  NCITއިން އަންގފައިވ އުސޫލ
އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަންވނެއެވެ.
ޑިއުޓީ އޮފިސަރުގެ މޯބައިލް ނަންބަރަށް ގުޅުމުން އަބަދުވެސް ޖަވބުދޭންވނެއެވެ.
އޮފީހުގެ ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން ރަސްމީ ދޮރު ބަންދުކޮށްފައިހުރިތޯ ބަލ ޗެކްކުރުން .އަދި
ލައްޕފައިނުވނަމަ އެކަން އަންގަންޖެހޭފަރތަކަށް އެންގުން

 17ސަފްހގެ ތެރެއިން  12ވަނަ ސަފްހ

ހުށަހަޅފަރތުގެ ސޮއި އަދި ސިއްކަ__________________

`
IjolOnckeT cnwxEmofcnia rof rwTcnes clwnwxEn

އިޤްތިޞދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމޢީ ހަމަޖެހުން

ejcaWrihevid ,elWm ,cnugnih unWfWlwk ،64

އޮފީހަށް ވަންނަން ހުންނަ ބޮޑުދޮރުގެ ކުރިމައްޗަށް ވގޮތަށް މަގުމަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ޕކުކުރނަމަ
އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން.
ޒޯން  3ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 NCITދީފައިވ ސީސީޓީވީ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ސަރަހައްދު މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން.
 NCITގެ އިމރތަކއި ،އިމރތުގެ ވަށައިގެން އިންފރއި ދޭތެރޭގައިވ ޖގަތަކއި ،ގޯތިތެރެ މަދުވެގެން
ކޮންމެ  30މިނެޓަކުން ޗެކްކޮށް އދަޔ ހިލފު ކަމެއް ހިނގތޯބެލުން.
ކޮންމެ ދުވަހަކަ ހެނދުނު  6ޖަހއިރު ގައުމީ ދިދަނަގަންޖެހޭ ސަރަހައްދުގައި ދިދަ ނެގުން އަދި ހަވީރު
 6ޖަހއިރު ދިދަ ތިރިކުރުން.
އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނައިރު އެއްވެސް ދޮރެއް ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް ހުޅުވިފައި ހުރިކަން ނުވަތަ
ބަންދުނުވެ ހުރިކަން އެނގިއްޖެނަމަ ވީހ އަވަހަކަށް ކަމ ބެހޭ މުވައްޒަފަށް އެންގުން.
އޮފީސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނައިރު އޮފީސް ތެރޭގައި ބޮތްކެއް ނުނިވިހުރުން ފަދަ ކަމެއް އެނގިއްޖެނަމަ
އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަމބެހޭ މުވައްޒަފަށް އެންގުމއި ފެންއިސްކުރެއް ދޫވެފައި ހުރިނަމަ އަވަހަށް
ރަނގަޅުކޮށް ބަންދުކުރުން .އަމިއްލައަށް ރަނގަޅު ނުކުރެވުނުނަމަ އަންގަންވ މުވައްޒަފަށް
އެންގުން.
ރަސްމީ

ގަޑި

ނޫން

އެހެނިހެން

ގަޑީގައި

އެން.ސީ.އައި.ޓީގެ

މުއައްޒަފުންނއި،

މިއޮފީހުން

ވަކިކަމަށްކަށްޓަކައި ވަނުމަށް ހުއްދަދީފައިވ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ފިޔަވ ބޭރުމީހަކު އިމރތުގެ
ގޯތިތެރެއަށއި އިމރތަށް ވަނުން މަނކުރުން .ބޭރުން އަންނަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު މި އޮފީހަށް
ވެއްދުމަށް ހުއްދަ ދެއްވނީ އެއިރަކު މި އިދރގައި ތިއްބެވި ވެރިންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅެކެވެ.
ބޭރަށް ގެންދ ތަކެއްޗއި ބޭރުން އެތެރެއަށް ވައްދ ތަކެތި ،އެން.ސީ.އައި.ޓީ އިން އަންގަވ ގޮތުގެ
މަތިން ބެލެހެއްޓުން.
ރަސްމީ ގަޑި ނޫން އެހެނިހެން ގަޑިތަކުގައި އިދރއިން ކަނޑައަޅ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އިދރއިން
ބޭރަށް ނެރޭ ތަކެއްޗއި މެދު ސުވލުކޮށް ބަލ ޗެކުކޮށް ހެދުން.
ގޯތިތެރެއަށް ކުނިފޑުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އުކނަމަ އެކަން ހުއްޓުވ އެފަދަކަމެއްދިމވެއްޖެނަމަ ކަމ
ބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް އެންގުން.
މަގުމައްޗވީ ފރުމަތީގައި އެއްވެސް މީހަކު އިށީންދެ ،ފރުމައްޗަށް އަރ މިފަދަ ކަމެއް ކުރަނީނަމަ
ވަގުތުން އެކަން މަނކުރުން .އަދި އެ އަމުރ ހިލފުވެ އެކަމެއް ހުއްޓނުލައިފިނަމަ އެކަން ކަމބެހޭ
މުވައްޒަފަށް އެންގުން.
 NCITގެ ހުސްބިމުން ހިރަފުސް ނރވަރަށް ހެނދުނއި ހަވީރު ފެންޖެހުން.
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އެންގުންތަކއި ޚިލފުވުން

ތިރީގައިވ ކަމެއް ޑިއުޓީ އަދކުރ ގަޑިތަކުގައި ގޑުން ކޮށްގެން ނުވނެއެވެ.
(ހ)

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމލުކުރުން

(ށ)

ޑިއުޓީ ޕޮއިންޓްތަކުގައި ނިދުން

(ނ)

ޑިއުޓީ ވަގުތު ސަމލުކަން ގެއްލޭފަދަ އަމިއްލަ މުއމަލތްތައް ހިންގުން .މީގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީ
ތވަލުގައި ނުހިމެނޭ އެހެން ގޑުން ވެއްދުމއި ،އއިލ އަދި ރައްޓިހިން ވެދުން ހިމެނޭ.

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަމެއް ކުރނަމަ ތިރީގައި މިވގޮތަށް އެމަހެއްގެ މަހުފީއިން ކެނޑޭނެއެވެ.
(ހ)

ފުރަތަމަ ފަހަރު  500/-ރުފިޔ

(ށ)

ދެވަނަ ފަހަރު  1000/-ރުފިޔ

(ނ)

ތިންވަނަފަހަރއި އޭގެފަހުން ކޮންމެ ފަހަރަކު  2000/-ރުފިޔ
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މަތީގައިވ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލުތަކއި ،ޝަރުތުތަކއި އިރުޝދުތަށް ކިޔައި ،އެއއި އެއްގޮތަށް ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ ފަރތެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން މި ޖަދުވަލުގައި ސޮއިކޮށް ބީލަން ހުށަހަޅފޯމއި އެކު މި ޖަދުވަލު އެއްކުރަމެވެ.

ވިޔަފރީގެ ނަން
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ
ގުޅޭނެ ފަރތެއްގެ

ވިޔަފރީގެ ސިއްކަ

ނ
ނަ ް
މަޤމް
އޮފީސް ނަންބަރު
ލ
މޯބައި ް
އީމެއިލް
ސޮއި
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މ
ޖަދުވަލު  :3މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމތު ހުށަހަޅ ފޯ ު

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ

ވިޔަފރީގެ ނަން
ސެކިއުރިޓީ އަދ ކުރ މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމތު
މުވައްޒަފުގެ ނަން

ޕސްޕޯޓް ސައިޒްގެ

އައިޑީ ކޑު ނަންބަރު

ފޮޓޯ

އުފަން ތރީޚް
ސޮއި

ތަޖުރިބ އަދި ސިއްޚީ މައުލޫމތު
ކްރައިޓީރިއ

އެސެސްމެންޓް

ފެނުން

ރަނގަޅު  | މައްސަލައުޅޭ  

އަޑު އިވުން

ރަނގަޅު  | މައްސަލައުޅޭ  

ވހަކަ ދެކެވުން

ރަނގަޅު  | މައްސަލައުޅޭ  

ހިނގބިނގވެ އުޅުން

ރަނގަޅު  | މައްސަލައުޅޭ  

އެހެނިހެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ރަނގަޅު  | މައްސަލައުޅޭ  

ޓްރޭނިންގް

މައްސަލަ އުޅޭނަމަ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ލިޔުއްވަން

އަލިފން ނިއްވުން  | ސެކިއުރިޓީ  1 | އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބ  | ކުށުގެ ރިކޯޑް އެއްކަރުދސްކުރެވިފަ 
އިޤްރރު

މަތީގައިވ މަޢުލޫމތަކީ އަޅުގަނޑު ރަނގަޅަށް ޗެކްކޮށް ،ފންނީ މހިރުންގެ ލަފ ހޯދަންޖެހޭ ނަމަ ހޯދުމަށްފަހު މިއިއިދރއަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވ
މައުލޫމތުކަން ޔަގީންކޮށްދެމެވެ .އަދި އެއްވެސް ހލެއްގައި މި މުވައްޒަފު އަދ ކުރަންޖެހޭ މައްސޫލިއްޔަތު ،ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން
އަދ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމ ނަގަން އިޤްރރުވަމެވެ.
އިޤްރރުވ ފަރތުގެ
އައި.ޑީ ނަންބަރު

ސޮއި

ނަން
މަޤމް
 NCITގެ ބޭނުމަށް
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އިޤްތިޞދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމޢީ ހަމަޖެހުން

ޚިދުމަތްދޭ ފަރތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވ މައުލޫމތަށް ބިނކޮށް ތިރީގައި މިވގޮތަށް ނިންމައިފީމެވެ
 NCITގައި ޑިއުޓީ  ހުއްދަ ދެވިފައި
އަދކުރުމަށް

 ސިއްޚީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހުއްދަ ނުދެވޭ
 ތަޖުރިބ އަދި ތަމްރީނު ނެތުމުގެ ސަބަބުނ ހުއްދަ ނުދެވޭ
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ހުށަހަޅފަރތުގެ ސޮއި އަދި ސިއްކަ__________________

