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އިޔާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުޞޫލުން ކަރަންޓުގެ 

 ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

  : މަޢުލޫމާތު  ނިޒާމު އިންސްޓޯލްކުރާ ފަރާތުގެ 
  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ނަްނ: 

 -------------------------------------------------------------------------------------     :އެޑްރެސް

  -------------------------------------------------------------------------------------: ރަށް އަތޮޅާއި

 ------------------------------------------------------------------------------------ :ނަްނބަރު  ފޯނު

ގެ މޯލްޑިވްސް އެނާރީޖ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުެގ މަސައްަކތްކުރުމު

  ------------------------------------------------ލައިސެންސް ަނންަބރު: 

  :މަޢުލޫމާތު  ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ  ޚިދުމަތް 

 --------------------------------------------------------: ނަން  ފުރިހަމަ

 -------------------------------------------------------- :   އެޑްރެސް

 ------------------------------------------------------- : ރަށް އަތޮޅާއި

 --------------------------------------------------------: ނަްނބަރ ފޯނު

  -----------------------------------------------------:އެޑްރެސް އީމެއިލް

  -----------------------:މީޓަރު ަނންބަރު  ކަރަންޓުނިޒާމާއި ގުާޅލެވޭ ފެަނކަ 

----------------------------------------------------:އެކައުންޓް ނަންަބރު 

 :މަޢުލޫމާތު  އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުގެ 

  -----------------------------------------------އިންވާޓަރެގ ބްޭރްނޑް:  ---------------------------------------------------:ސޯލަރ ޕީވީ މޮޑިުއްލ ބްޭރންޑް

   -----------------------------------------------------------:ޓް އެމްޕަިޔރު)ރޭޓިންގ (ިކލޯވޮޓުން އަދި ކިލޯވޮ

    ------------------------------------------------------------------------------ ިއްނ): ވޯލްޓެޖް (ވޯލްޓް 

  --------------------------------------------------------------------------: ފްރިކްއެންީސ (ަހރްޓޒްއިން)

   ---------------------------------------: ޓް އަވަރއިން)ދަދު (ކިލޯވޮަރންޓުގެ ުޖްމލަ އައަހަރުދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަްށ ަލފާކުރާ ކަ

   

 ނިޒާމް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް: 
: އި ---------------/----------/-------------------ންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަަސައްކަތް ފެށުމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް  

-----------------/----------/---------------------ވިއުގަޔަށް ގުޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް:ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފައްދާއިންސްޓޯލް ކުރާ 

 އެއްބަސްވުން 
 ގުޅުމުގެ ވިއުގައާއި ކަަރންޓް އުޞޫލުން  ނެޓްމީަޓިރންގެ ަހކަތަ، ކުރަނިވި އިއާދަ ބިނާޮކށް މަްއޗަށް ިމމަޢުޫލމާތުގެ. މަޢުލޫމާތެވެ ެތދު މަޢުލޫމާތަކީ ހުށައަޅާފައިވާ މިފޯމުގައި

ފެނަކަ ކޯޕަޭރަޝން ލިމިޓުެޑގެ ޤަާވޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަްށ އަިދ، ނެޓް މީަޓިރންގެ ުއސޫލުން ކަަރްނޓު ވިއުގައަށް ގުޅާލުުމގެ ޚިުދމަތް ލިބިގަތުުމގައި، .އެެދެމވެ ދެއްވުން  ހުއްދަ

. އަމަލުކުުރމަށް އަޅުަގނޑު އެ   އްބަސްވަމެވެ

  ----------------------------------------------------------------------އެޑެްރސް:   ---------------------------------------------------------------- :ނަން 

-------------------------------------------------------------------------------ތާރީްހ:  ------------------------------------------------------------ ސޮއި:

ބޭނުމަށް  އޮފީސް  

ލިންކް ކުރަން ބޭނުންވާ އެކައުންޓް 

----------------------------------------------------އެކައުންޓް ނަންަބރު: 

-------------------------------------------------------މީޓަރު ނަްނބަުރ: 

މަސް ދުވަހުގެ ެއވެރެޖް ކޮންސަމްޕަްޝން:  12

-----------------------------------------------------------------------  

ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ:

-----------------------------------------------------------ބަލައިގަތް ނަްނ: 

  --------------------------------------------------------------------: ތާރީޚް 

-------------------------------------------------------------ސޮއި:ބަލައިގަތް 

----------------------------------------------------------------------ގަޑި:   



  ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ)  މެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ނަމަ ފޯމުމިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔު( ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައަޅަންޖެހޭ ފޯމާއެކު .1

  ނެޓްމީޓަރިންގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު. 
ގެ ބައުންޑަރީއާއި ސޯލާ، ޕީވީ ނިޒާމް ބަހައްޓާ ތަނާއި އިންސްޓޯލްކުރާ އިމާރާތުގެ ސްކޭލްކޮށް ކުރަހާފައިވާ ލޭންޑް ޕްލޭނުގެ ކޮޕީ. (މިކުރެހުމުގައި ތަނު  

  މީޓަރު އަދި ޚިދުމަތް ގުޅާލެވޭ ކަރަންޓްވިއުގަ، މިނިޒާމާއި ގުޅަން ބޭނުންވާ ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ.)

ޝަން ޑިވައިސަސް) އަދި ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން އިންސްޓޯލްކުރާ ނިޒާމްގެ ކަރަންޓް އުފައްދާބަޔާއި މީޓަރާއި ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް (އައިސޮލޭ  

  ހަރުކުރެވޭ ވަޞީލަތްތައް އެނގޭނެ ސިންގަލް ލައިން ޑައިގްރަމް. 

  އިންސްޓޯލްކުރަން ބޭނުންވާ ނިޒާމްގެ ޔީލްޑް ކަލްކިއުލޭޝަން އަދި ސިސްޓްމަގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން.  

  މަސްދުވަސް ނުވާތަނެއްނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ބިލްތައް) 12މަހުގެ ބިލް. ( 12އެންމެ ފަހު  މީޓަރުގެޚިދުމަތް ގުޅާލެވޭ ކަރަންޓް  

  ޚިދުމަތް އިންސްޓޯލްކުރާ އިންޖީނިއަރަށް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ. 

  ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާުތގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ. 

  ންގެ ކޮޕީ.ޚިދުމަތް އިންސްޓޯލްކުރާ އިމާރާތުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަ 

 ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާަތކީ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައިނުވާނަމަ، ވެރިފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމުގެ ސިޓީ / ޕަވަރ އޮފް އެޓަރނީ.   

  

 ޚިދުމަތުގެ އުޞޫލުތައް  .2

ކުރެވޭނެ އެންމެ މީޓަރިންގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު މިކުންފުންޏަށް ލިބުމުން ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރިވިއުކުރުމަށްފަހު، އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންނެޓް 

  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.   14މަތީ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް 
މަސްދުވަހުގެ  06މަށްފަހު ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތުން ޕްރޮކިޔުމަންޓް އަދި އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފައިނަލް އެޕުރުވަލް ލިބު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންސްޓަލޭޝަން ސައިޓަށް  05މުހުލަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ މިކުންފުންޏަށް އްެނގުމުން 

  ޔާރަތްކޮށް ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކަމިޝަން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.ޒި

އުޞޫލުން ކަރަންޓް ވިއުގަައށް  ގނިޒާމް ނެޓްމީޓަރިން  އުފައްދާ  ނިމުމުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަޓެސްޓިންގ އެންޑް ކަމިޝަން މަސައްކަތްތައް  

  ގުޅާލުމަށްފަހު ސިސްޓަމް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ފެށޭނެއެވެ. 

ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދެވޭނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  07ހުށައެޅި ފޯރމްސެޓް އެޕްރޫވްނުވާނަމަ، ގެންނަންޖެހޭ ޓެކްނިކަލް ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް  

އް އައުމަކީ ފޯރމްސެޓް އިސްލާޙު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، މަތީގައި އެވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ލަސްތަކެ

  އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 
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