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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 ވަސީލަތްތައް  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ތަމްރިނު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ 

 ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފޯމް 

 ................................................................................ :ްބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ަނނ............. 
  ...............................................................................     :ްބޭނުންވާ ތާރީޚ................ 
  ...............................................................................      :ިބޭނުންވާ ގަޑ................ 
  ަށް ހިފާ ބޭނުން:  ...............................................................................ކުއްޔ............... 
  .............................................................................................:ުގޫޅޭނެ މޮބައިލް ނަންބަރ 

 ޕްޮރޖެކްޓަރ، ްޓރެއިަނރ ސްޓޭޝަްނގެ ކޮމްިޕއުޓަރ ލިޭބނެެއވެ.، މޭޒުގޮނޑި،  ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރުހޯލާއި، ރޫމްތައް  :ނޯޓް 

 އަދި ރިފްރެޝްމަންޓް ބާއްވާނީ ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގެ ބޭރުގައެވެ.

 ން ބޮޑުމި   ރޫމުގެ ނަން  #
އްޔަށްނެގި ކު

 ގަޑީގެ އަދަދު 

 އަގު އަދި ވަޞީލަތްތައް

 ގަޑިއިރަށް

 (އޮފީސް ގަޑި) 

އަގު އަދި 

 ވަޞީލަްތތައް

 ގަޑިއިރަށް

 (ގަޑި އެހެނިހެން) 

 މުޅި ޖުމްލަ 

 28އަކަފޫޓް ) 560  1ޓްރެއިނިންގ ރޫމް  1
 ޖާގަ(

 -/200  -/250   

 28އަކަފޫޓް ) 560  2ޓްރެއިނިންގ ރޫމް  2
 ޖާގަ(

 -/250  -/300   

 42އަކަފޫޓް ) 832  3ޓްރެއިނިންގ ރޫމް  3
 ޖާގަ(

 -/300  -/350   

 20އަކަފޫޓް ) 390  4ޓްރެއިނިންގ ރޫމް  4
 ޖާގަ(

 -/200  -/250   

 62އަކަފޫޓް ) 1222  ޓްރެއިނިންގ ހޯލް 5
 ޖާގަ(

 -/350  -/400   

ކޮންމެ  6
  100/- 100/-  -  ރިފްރެޝްމަންޓަކަށް
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 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ތަމްރީނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް  

 އުޞޫލު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ 

 އަގު ކަނޑައެޅުން: .1
އް ަކނޑައެޅިަފިއވަީނ މާރކެްޓ ރޭޓަްށ އަިދ ވަސީލަތްތަްއ މި އުސޫުލގެ ަދށުްނ ޮކމިަޝނުެގ ަތމްރީުނދިނުަމށް ޭބުނންކުާރ ވަސީލަްތތަްއ ުކއްަޔށް ޫދކުެރވޭީނ ތިީރގަިއާވ ރޭްޓތަކަެށވެ. މި ރޭޓްތަ  1.1

 . ދޫކުރުުމން ިހނާގނެ ެއހެިނެހން ޚަަރދަށް ބަލަިއގެްނެނވެ
 

 ގަޑިއިރަށް އަގު އަދި ވަޞީލަތްތައް ން ބޮޑުމި ރޫމުގެ ަނން  #

 (އޮފީސް ގަޑި) 

 ގަޑިއިރަށް އަގު އަދި ވަޞީލަތްތައް

 (ގަޑި އެހެނިހެން) 

  250/-  200/- ޖާަގ( 28އަކަޫފޓް ) 560  1ޓްރެިއނިްނގ ރޫމް  1
  300/-  250/- ޖާަގ( 28އަކަޫފޓް ) 560  2ޓްރެިއނިްނގ ރޫމް  2
  350/-  300/- ޖާަގ( 42އަކަޫފޓް ) 832  3ޓްރެިއނިްނގ ރޫމް  3
  250/-  200/- ޖާަގ( 20އަކަޫފޓް ) 390  4ޓްރެިއނިްނގ ރޫމް  4
  400/-  350/- ާޖގަ( 62އަކަޫފޓް ) 1222 ޓްރެިއނިްނގ ހޯުލ  5

 
ަޙރަކާތްަތކުަގއި ރިފްެރޝްަމންޓް )ސައި ނުަވތަ ެކުއން( ާބއްވާ ނަމަ، ޮކންެމ ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިަޝނުެގ ތަމްީރނުިދނުމަށް ބޭުންނކުރާ ވަސީލަތްަތއް ކުްއޔަށް ހިަފއިެގން ާބއްވާ ެއކިެއކި  1.2

 )ަސތޭަކ ރުފިާޔ( އިތުަރށް ދައްަކްނ ޖެޭހެނއެވެ. 100/-ރިފްރެޝްަމންަޓކަށް 
ނިިމެގން ަހމަޖައްަސންެޖހޭ އިންިތޒާމްަތއް ަހމަެޖއްސުމަށް ބޭުންނވާ ވަުގުތ  )އެެކއް( ގަިޑއިރަެށވެ. ކުްއޔަށް ހިފާ ޭބނުަމށް ަތއްޔާުރވުމަާށއި، ޙަރަާކތް 1ކްލާސް ރޫމްތައް ދޫކުެރޭވނީ މަުދެވގެން  1.3

 ވެސް ގަޑީެގ އަދަުދ ހިސާުބ ކުުރމުަގއި ުގނޭެނެއވެ. 

ުކއްަޔށް ހިފާ ަވގުތަްށވުރެ ިއތުރު ަވގުުތަގއި ަތްނ ެނެއވެ. ކޮމިަޝުނގެ ަތމްރީުނދިނުަމށް ޭބުނންކުާރ ވަސީލަްތތަްއ ކުްއޔަށް ހިާފ ފަރާުތން، ުކއްޔަްށ ިހފި ވަުގތަކަްށ އެ ަޙރަކާތެްއ ނިންަމްނވާ 1.4
 ބޭުނންކުރުުމގެ ުހއްދަ ދެޭވނީ، ެއ ަތުނގަިއ ިހްނގުމަްށ ިއތުރު ޙަަރކާތެްއ ާތވަލް ކުރެިވފަިއ ުނާވނަަމއެވެ.

 

 ތަމްރީނުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތައް ދޫކުރުން: .2
 ދޫުކރާނީ އެ ކަމަްށ ެއދި ފުަރންެޖހޭ ފޯމް ފުރުމަށްަފހު، ކޮިމޝަނަްށ ހުށަހެުޅމުްނެނވެ.ތަމްރީުނ ިދނުމަްށ ޭބނުްނކުރާ ވަޞީަލތްތަްއ ުކްއޔަށް  2.1
ގަޑި އިރުކުިރން އެ   24ވަޞީލަްތ ލިބޭަކން ނުަވތަ ނޫްނކަްނ  ަގޑިއިުރ ކުިރން ފޯުމ ުހަށހެޅުމުްނ، 48ތަމްރީުނ ިދނުމަށް ބޭުނންކުާރ ަވޞީލަތްަތއް ކުްއޔަށް ިހފަން ޭބުނންާވ ތާރީުޚގެ  2.2

 ރާތަކަްށ ކޮިމަޝނުްނ ެއްނގޭެނެއވެ.ފަ
 ންުދޫނން ދުވަސްުދަވހު ސަުރކާރުެގ ަރސްމީގަީޑގަެއވެ.ތަމްރީުނ ިދނުމަްށ ޭބނުްނކުރާ ވަސީލަތްަތއް ކުްއޔަްށ ިހުފމާއި ހަމަަޖއްަސން ެޖހޭ ެއހެިނެހން އިްނތިޒާމުަތއް ހަަމަޖއްސާީނ ރަސްމީ ބަ 2.3

 

 ހަރަކާތްތައް: ވަޞީލަތްތައް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ހިންގޭނެ  .3
 ސެމިނަރ، ވާރކްޝޮްޕ ނުވަަތ ތަްމރީުނދިނުަމށް ާބްއވާ ޙަރަކާތްަތއް. 3.1

 ޖަލްސާ، ބަްއދަލުުވން، ޕްރެސް ކޮންފަެރންްސ ުނވަަތ އެްމ.އޯ.ޔޫ ގަިއ ސޮިއކުރުމަްށ ބާްއާވ ރަސްމިްއޔާުތތައް. 3.2
 .ެކުއން އަދި މާހެުފްނ ފަަދ ޙަރަާކްތތައް، އެިކއެިކ ުމނާސާބާ ާފަހގަކުރުުމގެ ގޮުތްނ އޮފީްސތަުކން ާބއްާވ ސައިޮފދުތަާކއި 3.3

 

 ކުރިން ހުރިގޮތަށް ތަން ބަދަލުކުރުން: ،ކުއްޔަށް ހިފާ ޙަރަކާތަށް ތަން ތައްޔާރުކުރުމާއި، އެ ހަރަކާތެއް ނިމުމުން .4
 ުކްއޔަްށ ހިާފ ފަރާުތން ކުަރންެޖހޭ ަކމެެކވެ. ކުްއޔަށް ހިާފ ޙަރަާކތަށް ތަްނ ަތއްޔާުރކުރުާމއި، ޙަރަާކތް ނިމުުމން ކުިރން ހުރިޮގތަށް ތަްނ ބަދަުލކުރުމަީކ، 4.1

 ަނަގންާވެނއެވެ.ކުްއޔަށް ހިފުަމށްަފހު ަތނަްށ ުނވަަތ ަތކެްއޗަްށ ެއްއވެސް ގެއްލުެމއް ލިިބއްެޖނަމަ، އެ ަކމެްއގެ ޒިްނމާ ުކްއޔަށް ހިާފ ފަރާތަުކްނ  4.2
 ހިާފ ފަރާުތެގ ޒިްނމާެއކެވެ.ކުްއޔަށް ހިފުުމެގ ކުިރން ތަުނަގއިާވ ތަެކތި ޗެްކކޮްށ ބެުލމަކީ ކުްއޔަްށ  4.3
 ާވެނއެވެ.ންަތން ިސވިލް ސަރވިސް ޮކމިަޝްނގެ ަކމާބެޭހ ފަާރތަކާ ަހވާލުކުރަ  ،ކުްއޔަށް ހިިފ ފަރާަތކުްނ ޭބއްިވ ޙަަރކާތެްއ ނިމުުމން 4.4

 

 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް: .5
ވާލުެވ ހުިރ ފަރާަތާކ ެބނާާއިއ ަތކެިތ ަތނުެގ ތެރޭަގިއ ަހރުކުރުުމެގ ކުިރްނ ެއ ަކންަކްނ ކުާރެނ ގޮތަާކމެުދ ޮކމިަޝންެގ ވަސީލަތްަތްއ ުކއްަޔްށ ދޫުކރުާމ ހަ ކުްއޔަްށ ޫދކުާރ ަތނުަގިއ ޭބނުްނކުާރ  5.1

 އެ ަމއުލޫމާުތ ިހއްސާ ކުަރންާވނެެއވެ.
 ބޭުނންކުަރްނވާީނ ެއެހން ފަާރތްތަަކްށ ުއނަދގޫ ުނވާޮގތަށެވެ.، ވަސީލަތްތަްއ ުކްއޔަށް ހިާފ ފަރާުތން ތަުނަގއި އަޑުަގދަުކރާ ބޭުންނ ކުާރނަމަ 5.2
 ަތން ސާުފކޮށް، ުކނިފަަދ ަތކެތި އުކާަލންާވެނއެވެ. ،ވަސީލަތްތަްއ ުކްއޔަށް ހިާފ ފަރާުތން ތަުނަގއި ާބްއވާ ޙަަރކާތެްއ ނިމުުމން 5.3

 ނުަގއި ިހންަގިއގެްނ ނުާވެނއެވެ. ދިެވހިރާްއޖޭެގ ާޤނޫާނއި ަގވާިއދާ ޚިލާުފ އެްއވެސް ކަމެްއ ކުްއޔަށް ހިާފ ތަ  5.4
 

 މި ޯފމް ޭބުނންފުޅު ވެލަްއާވނަމަ، ސީއެސްީސގެ ވެބްަސއިޓަްށ ޒިާޔރަތްޮކށް ަޑއުންލޯްޑ ކޮށްަލްއވާށެވެ.    ނޯޓް:
 ާއ ުގޅުއްވާެށވެ. 7799280ކުްއޔަްއ ިހފުމާެބހޭޮގތުްނ ަމއުލުމާތު ސާުފކުަރއްަވން ބޭުނންފުޅުާވނަަމ ސީއެސްީސގެ ހޮޓްަލއިްނ 
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