އިޢުލާނ ނަނބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/44

އިޢުލާނ
ލޮކޑައުނ ޙާލަތުގައި ޕީއެސއެމގެ މުވައޒަފުނނަށ ރޯދަމަހުގެ ފަހު ހަފތާގެ ކެއުނ ސަޕލައިކޮށދޭނ
ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތތަކަށ މެނޫ އާއި އެކު ކޯޓޭޝަނ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.
ރޯދަމަހުގެ ކެއުނ ސަޕލައި ކުރަނޖެހޭ މުއދަތު :މިރޯދަމަހުގެ ފަހު ހަފތާ ( 14މެއި  2020ވާ ދުވަހުގެރޭ ގެ ހާރުދަމުގެ ކެއުމުނ ފެށިގެނ
ރޯދަމުގެ ފަހު ދުވަހުގެ ތަރާވީސ ދަމާއި ހަމައަށ)
ބޭނުނވާ ކަނތައ (ކޯޓޭޝަނ ހުށަހަޅަނ ބޭނުނވާ މަޢުލޫމާތު):
 .1ކެއުމުގެ ގޮތުގައި ސަޕލައިކޮށދޭނ ޖެހޭނީ ރޯދަވިއލުނ ،ތަރާސވިސ ދަނ އަދި ހާރުދަމުގެ ކެއުމެވެ.
 .2ދުވާލަކަށ ބޮލަކަށ ގިނަވެގެނ 200ރ.
 .3ދުވާލަކު ސަޕލައިކުރަނޖެހޭ ޢަދަދު  66މީހުނގެ ކެއުނ
 .4ސަޕލައިކުރާ ކާތެކެތި ހުނނަނވާނި ވަކިނ ޕެކކުރެވިފަ
 .5ޑެލިވަރީ ކުރަނޖެހޭނީ ޚިދުމަތދޭ ފަރާތުގެ އަމިއލަ ޚަރަދުގައި އަދި  2ޢީމާރާތަށ ވަކިނ ( 2ޢިމަރާތަކީ؛ ޓީވީ ބިލޑިނގ  /ބުރުޒުމަގު
އަދި ރޭޑިއޯ ބިލޑިނގ  /އަމީނީ މަގު) .ކޮނމެ ބިލޑީނގ އަކަށ ސަޕލައިކުރަނޖެހޭ އަދަދު ވަކިނ ސަޕލައިކުރަނޖެހޭ ގަޑީގެ 5
ގަޑިއިރު ކުރިނ ޙިއޞާ ކުރެވޭނެ.
މެނޫގައި

ކޮނމެހެނ

ހުނނަނޖެހޭ ބާވަތތައ:

ރޯދަ ވީއލާ ގަޑި :ޖޫސ ،ކަދުރު ،ހެދިކާ ،ސެލެޑ ،ބަތ ،ރޮށި ،ރިހަ (ބަތ/ރޮށި މޮޑެގެނ ކާލެވޭފަދަ) މަސހުނި ،ފޮނިކާއެއޗެއ
ތަރާވީސގަޑި 2 :ވައތަރުގެ ހެދިކާ ،ޖޫސ
ހާރު ގަޑި :ޖޫސ ،ސެލެޑ ،ބަތ ،ރޮށި ،ރިހަ (ބަތ/ރޮށި މޮޑެގެނ ކާލެވޭފަދަ) ގަރުދިޔަ ،ފޮނިކާއެއޗެއ
ކާ ތަކެތި ތައޔާރު ކުރުމާއި ،ޕެކ ކުރުމާއި ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ސިއޙީ ސަލާމަތތެރިކަމަށ (ފުޑ ހައިޖީނ ކަނ) ޔަޤީނކޮށދިނުނ:
މިއީ ދުނިޔައަށ އައިސގެނ އުޅޭ ކޮވިޑ  19ގެ ބިރުވެރިކަނ މާލެއަށ ދިމާވެގެނ އުޅޭ ދުވަސވަރެއކަމުނ ކާތަކެތި ތައޔަރުކުރުމާއި ،ޕކކުރުމާއި
ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި ތައޔާރުކުރާ ކާއެއޗެތީގެ ސާފުތާހިރުކަމަށ (ފުޑ ހައިޖީނއަށ) ޚައޞަ ސަމާލުކަމެއ ދޭނޖެހޭނެއެވެ .އަދި ކަމެއ ދިމާވެގެނ
ބަލަނ ބޭނުނވެއޖެ ޙާލަތެއގައި އެކަނ ބެލޭނޮގޮތ ހަދައިދޭނވާނެއެވެ .މިގޮތުނ
 .1ކޮނމެ ކެއުމެއ (މީލެއ) ކައކާ ގަޑިގައި މުވައޒަފުނ ތިބޭ ސޓޭޓަސ އެނގޭނެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއ ނަގައި ވައިބަރ ކުރުނ.
 .2ކޮނމެ ގަޑިއެއގެ މީލ ޕެކ ކުރިއިރު މުވައޒަފުނ ތިބިގޮތ ދައކައިދޭ ފޮޓޯއެއ ނަގައި ވައިބަރ ކުރުނ
 .3ޑެލިވަރީކުރާ އިރު ފުޑ ޕެކކުރި ކޮތަޅުގެ ބޭރުނ ޑެލިވަރީ ހެނޑލ ކުރުމަށ  2ވަނަ ކޮތަޅެއލުނ

 .4ކައކާ މީހުނނާއި ،ޕެކކުރާ މީހުނނާއި ޑެލިކުރާ މީހުނގެ ތެރެއިނ އެއވެސ މުވައޒަފަކު ކޮވިޑަށ ޝައކުކުރެވޭ ކަމެއ ނުވަތަ
އެމުވައޒަފު ހުނނަ ތަނަކުނ އެފަދަކަމެއ ފެނިއޖެނަމަ އެކަނ ޕީއެސއެމއަށ އެނގުނ.
 .5މައސަލައެއ ދިމާވާއިރު މިއިނ ކަމަކާއި ޚިލާފުވެފައިވާނަމަ އިތުރު އިނޒާރަކާއި ނުލައި ކުރިއަށ ހުރި އޯޑަރުތައ އެއކޮށ
ކެނސަލކުރުމުގެ އިޚތިޔާރު ޕީއެސއެމއަށ ލިބިގެނވެއެވެ.
ކޮޓޭޝަނ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގައި ހުނނަޖެހޭ ޝަރުތުތައ:
 .1ކެއުމުގެ ޚިދުމަތ ދިނުމަށ ރަސމީ އިދާރާގައި ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިވާ ފަރާތެއ ކަމުގައިވުނ (ލިއުނ ހުށަހަށަނޖެހޭނެ)
 .2ޖީއެސޓީއަށ ރަޖިސޓރީ ކޮށފައިއޮތުނ (ލިއުނ ހުށަހަޅަނޖެހޭނެ)
 .3ލޮކޑައުނ ޙާލަތުގައި ކައކައި ޑެލިވަރީކޮށދިނުމުގެ ލައިސެނސ ނުވަތަ ހުއދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށވުނ (ލިއުނ ހުށަހަޅަނޖެހޭނެ)
 .4ކެއުމުގެ ޚިދުމަތ ދިނުމުގައި މަދުވެގެނ  3މަސދުވަސ ވެފައިވާ ފަރާތެއ ކަމުގައިވުނ.
 .5އަމިއލަ ޚަރަދުގައި ޑެލިވަރީ ކޮށދިނުނ
ސަޕލައިކޮށދޭނެ ފަރާތެއ ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ކަނތައ:
 .1ދީފައިވާ އަގަށ (ދުވާލަކަށ ބޮލަކަށޖެހޭ އަގު) ވުރެ ބޮޑުނުވުނ
 .2ހުށަހަޅާ މެނޫގެ ވެރައިޓި (ހަފތާގެ ދުވަސ ތަފާތު ވާގޮތައ)
 2.1ރޯދަ ވީއލުމުގެ މެނޫ
 2.2ހާރުދަމުގެ މެނޫ (ލައިޓ މެނޫއެއ)
 2.3ހާރުދަމުގެ މެނޫ
 .3ލޮކޑައުނގެ ޙާލަތު ބަދަލުވެ ޕީއެސއެމއިނ ލޮކޮޑައުނ ޙާލަތުގައި މަސައކަތ ކުރަމުނ ދިޔަގޮތ ނޫނގޮތަކަށ ބަދަލުކުރަނ ޖެހިއޖެނަމަ
އެޑވާނސކޮށ އެއ ދުވަސ ކުރިއަށ ސަޕލައި ކޮށދިނުމަށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތތަށ އެނގުމަށފަހު ކުރިއަށ ހުރި އޯޑަރުތައ
ކެނސަލ ކުރުމުގެ އިޙތިޔާރު ޕީއެސއެމއަށ ލިބިގެނވެއެވެ.
ކޯޓޭޝަނ ހުށަހަޅަނ ޖެހޭ ތާރީޚާއި ގަޑި އަދި ތަނ:
 .1ތަނ :ޕީއެސއެމ ޕރޮކިއޮމަނޓަށ އެޑރެސކޮށ އިމެއިލއިނ .އީމެއިލ އެޑރެހަކީ )(mohamed.jumail@psm.mv
 .2ތާރީޚ އާއި ގަޑި 10 :މެއި  2020ގެ ހަވީރު 4:00ގެ ކުރިނ.
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