އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުޞޫލުން
ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ޙިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ނިޒާމު އިންސްޓޯލްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

ނަން :

ނަން :

އެޑްރެސް :

އެޑްރެސް :

އަތޮޅާއި ރަށް :

އަތޮޅާއި ރަށް :

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

ގުޅޭނެ ނަންބަރު :

އީމެއިލް އެޑްރެސް :

އީމެއިލް އެޑްރެސް :

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ނަންބަރު:

ނިޒާމު ޤާއިމުކުރާ ތަނުގައި މިހާރުހުރި މީޓަރުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު:

އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުގެ މަޢުލޫމާތު
އުފެއްދި ފަރާތް:

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބާވަތް :
ރޭޓިންގ )ކިލޯވޮޓުން އަދި ކިލޯވޯލްޓް އެމްޕިއަރުން( :
ވޯލްޓޭޖް )ވޯލްޓްސްއިން(:
ފްރިކްއެންސީ )ހަރޓްޒްއިން(:

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކަރަންޓުގެ ޖުމުލަ އަދަދު )ކިލޯވޮޓް އަވަރއިން(:

ނިޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް
އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :

އިންސްޓޯލް ކުރާ ނިޒާމުން ކަރަންޓު އުފައްދާ އަދި އެކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގަޔަށް ގުޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :

އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރުމަށް

/

/

/

/
އެއްބަސްވުން

މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފުސީލުތަކާ އެއްގޮތަށް އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ
ހުއްދަ ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ
ނަން :

އެޑްރެސް :

ސޮއި :

ތާރީޚް :

މެއިން އެކައުންޓް

ލިންކް ކުރަންބޭނުންވާ އެކައުންޓް

އެކައުންޓް ނަންބަރު:

އެކައުންޓް ނަންބަރު:

މީޓަރު ނަންބަރު:

މީޓަރު ނަންބަރު:

 12މަސްދުވަހުގެ އެވްރެޖް ކޮންސަމްޕްޝަން

ކައުންޓަރުން

 12މަސްދުވަހުގެ އެވްރެޖް ކޮންސަމްޕްޝަން
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ޚިދުމަތަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް އަދި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
އިންސްޓޯލް ކުރާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް
ހ -އިންސްޓޯލް ކުރާތަނުގެ ސްކޭލަށް ކުރަހާފައިވާ ސައިޓް ޕްލޭނެއް މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި ޕްލޭނުގައި ތަނުގެ ބައުންޑަރިއާއި ނިޒާމު ބަހައްޓާ ތަނާއި މީޓަރ އަދި
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު ވިއުގައަށް މި ނިޒާމު ގުޅަން ބޭނުންވާ ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ.
ށ -އިންސްޓޯލްކުރާ ނިޒާމުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާ ބަޔާއި މީޓަރާއި ކަނެކްޝަން ޕޮއިންޓް އައިސޮލޭޝަން ދިވައިސަސް އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހަރުކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް އެނގޭނެ
ސިންގަލް ލައިން ކުރެހުން މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .
ނ -އިންސްޓޯލްކުރަންބޭނުންވާ ނިޒާމުގެ ޔީލްޑް ކަލްކިއުލޭޝަން އަދި ސިސްޓަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޚިދުމަތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލް
ހ -ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ޚިދުމަތަށް އެދިލެއްވުމަށްޓަކައި މި ފޯމް '' އިއާދަ ކުރަނިވި ޚަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމްތައް ނެޓްމީޓަރިންގ ޢުސޫލުން ކަރަންޓްގެ
ވިއުގައަށް ގުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް '' ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މި ކުންފުންޏަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ށ -މިކުންފުނިން ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު  14ދުވަސް ތެރޭގައި މި ފޯމް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު ޚިދުމަތަށް އިއާދަ ކުރަނިނި ހަކަތައިން ޖެހޭނެ އެންމެ މަތީ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް
ފޯމް ހުށައެޅި ފަރާތައް އަންގާނެއެވެ
ނ -ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން އިއާދަ ކުރަނިވި ޚަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ސިސްޓަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއްވާނަމަ އެބަދަލުތަކާއި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ތަކާއެކު
އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނޭޅިއްޖެނަމަ ފޯމް ބާތިލް ވާނެއެވެ
ރ -ޚިދުމަތަށް އެދިފައިވާ ފޯމާއި ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު  20ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް ޚިދުމަތައް އެދިލެއްވި ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ
އަދި އެޕްރޫވް ނުވާނަމަ އަލުން އެޕްލިކޭޝަން އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅެމަށްޓަކައި  7ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް ލިބުމަށްފަހު ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތުން
ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި އިންސްޓޮލޭޝަންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ކުންފުންޏަށް އަންގަންވާނެއެވެ އަދި މިއަށްފަހު  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކަމިޝަނިންގ މަސައްކަތަށްޓަކައި މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންސްޓޮލޭޝަން ސައިޓަށް ޒިޔާރަށް ކުރެވޭނެއެވެ
ބ -ޓެސްޓިންގ އެންޑް ކަމިޝަނިންގ ނިމުމަށްފަހު އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން އުފައްދާ ނިޒާމް ނެޓްމީޓަރިންގެ ޢުސޫލުން ކަރަންޓްގެ ވިއުގައަށް ގުޅާލުމަށްފަހު ސިސްޓަމް
އޮޕަރޭޓްކުރަން ފެށޭނެއެވެ

