މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭސްގުދަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
 1.0އެދޭ ހިދުމަތް

)(

.1.1ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

 1.3ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރުމަށް

 .1.2ރަޖިސްޓްރީ އައުކުރުމަށް

 1.4އެހެނިހެން:

 2.0ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )އައި.ޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް(
 2.1ފުރިހަމަ ނަން

 2.2އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރު

 2.3ދާއިމީ އެޑްރެސް

 2.4މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
 2.6ސޮއި  /އިނގިލީގެ ނިޝާން

 .2.5މޯބައިލް/ޓެލެފޯން

 3.0ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ވާގޮތަށް(
 3.2ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

 3.1ކުންފުނީގެ ނަން
 3.3އެޑްރެސް

 3.4އަތޮޅު

 3.6މޯބައިލް ނަންބަރ

 3.5ރަށް
 3.8ފެކްސް ނަންބަރ

 3.7ޓެލެފޯން ނަންބަރ

 3.9އީ-މެއިލް އެޑްރެސް

 3.11ސޮއި  /ތައްގަނޑު

 3.10ވެބްސައިޓް

 4.0ބޭހުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ އެންމެއިސް ފަރާތުގެ ތަފްސީލް
 4.1ފުރިހަމަ ނަން

 4.2އައި.ޑީ .ކާޑު ނަންބަރު

 4.3ދާއިމީ އެޑްރެސް

 4.4މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 4.5ގުޅޭނެ ނަންބަރު

 4.6އީމެއިލް
 4.8ވޯކްޕާރމިޓް ނަންބަރ

 4.7މަޤާމް

 4.10ސޮއި  /އިނގިލީގެ ނިޝާން

 8.9ބިދޭސީ އެއްނަމަ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

 5.0ބޭސްގުދަނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:
 5.2ބޭސްގުދަނުގެ އެޑްރެސް

 5.1ބޭސްގުދަނުގެ ނަން
 5.3އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން

 5.4އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އެޑްރެސް

 5.5ބޭސްގުދަނުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ

 5.6އިންޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ނަންބަރ

 5.7ބޭސްގުދަނުން ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު

 6.0ބޭސްގުދަން ހިންގާ އިމާރާތުގައި ހުރި ވަޞީލަތްތައް
 6.1ބޭސް ގުދަން ހެދިފައިހުރި ފަންގިފިލާ

 6.2ބޭސްގުދަނަށް ކަރަންޓް ލިބެންހުރި ގަޑިތައް

 6.3ބޭސްގުދަނުގެ ބޮޑުމިން އަކަފޫޓް އިން

 6.4ބޭސް ގުދަނުގެ އުސްމިން

 7.0ހުއްދައަށް އެދޭ ބޭނުން



 7.1ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކޮށް ގުދަންކުރުމަށް

 8.0ބޭސްގުދަނުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަނތައްތައް

 7.2ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކޮށް ހޯލްސޭލް ކުރުމަށް


 8.2ބޭސްގުދަނުގެ ފްރިޖްބެހެއްޓިފައި

 8.1ބޭސްބަހައްޓަން ހަރު ތައް ބެހެއްޓިފައި
 8.3ބޭސްގުދަނުގެ ފިނިހޫނުމިން ބެލޭނެ ނިޒާމްއެއް ހަރުކުރެވިފައި

 8.4ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނިބެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހުރުން

 8.5ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން މަނާ ކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން ހަރުކުރެވިފައި

 8.6އިމާރާތުގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖަހާ ސީލިންގް ކުރެވިފައި

 8.7އެއާކޯން ކުރެވިފައި

 8.8އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައި

 8.9އިންވޮއިސް އަދި ބޭސް ވިއްކި ރަޝީދް ފެންނަގޮތަށް ބޭސްގުދަނުގައި ބެހެއްޓިފައި

 8.10ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާ ލިޔެ ކިޔުންތައް ފައިލް ކުރެވޭނެ ގޮތް
ހަމަޖެހިފައި

 8.11ލިޔެކިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަނެއް ހަމަޖެހިފައި

 8.12ގުދަން ހުރީ ކުނިގޮޑާއި ދުރުގައި

 8.13ގުދަނުގެ އިމާރާތް ކޮށްފައިވަނީ މީދާ ހިނކަދި ކުރަފި ސޫޕަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް

 8.14ބޭސް ބަހައްޓާފައި ހުރި ހަރުތައް ހުރީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ގޮތަށް

 8.15ހަލާކުވެފައިވާ ބޭސްތަކާއި މުއްދަތުހަމަވެފައިވާ ބޭސްތައް ވަކިން ބެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި

 8.16ޓެމްޕަރޭޗަރ މޮނިޓަރިން ސީޓް ބެހެއްޓިފައި
 8.18ބޭސް ގުދަނުގެ ތަޅުމާއި ސީލިންގައި ދެމެދު މަދުވެގެން  9ފޫޓް ހަމަވޭ

 8.17ބޭސް ގުދަނުގެ ބޮޑުމިން މަދުވެގެން  200އަކަ ފުޓް ހަމަވޭ

 9.0ބޭސްގުދަނުގައި ބޭހުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއްހަމަޖެހިފައި ހުރުން


 9.2ބިންކާރޑް

 9.1ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް )ޑާޓާ ޝީޓް(
 9.3އެހެނިހެން

މޯލްޑިވުސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ފޯން ނަންބަރ3014316:

ފެކްސް ނަންބަރ3014315 :

އީމެއިލް mtg@health.gov.mv:

އިޝޫކުރި  :މޯލްޑިވުސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ /މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކްސް ގުޑްސް
ފޯމް ނަންބަރ

MFDA/MTG-MWR/FM-004

ރިވައިސް ނަންބަރ02 :

ރިވައިސް ކުރި ތާރީޚް21.06.2015:

10.0އިޤުރާރު
ޑނަންބަރު ،.......................މިފޯމްގައި
އަޅުގަނޑު ،.................................................އައި.ޑީ.ކާ ު

10.1

ދީފައި

މިވަނީ

ތެދުމަޢުލޫމާތެވެ .މިފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން  10ދުވަސްތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް
އެންގުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ .އަދި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ޢުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޢަމަލުކުރުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
 10.3ސޮއި  /އިނގިލީގެ ނިޝާން

 10.2ތާރީޚް:

 11.0ފޯމު ފުރުމަށް އެހީއެއް
11.1ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކުންފުންޏާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާއިރު ،މައުލޫމާތުގެ އަސްލަކަށް ބަލާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ މެމޮރެންޑަމް އޮފް
އެސޯސިއޭޝަން އަދި އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންއަށެވެ.

 11.2ޚިދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު/

ޙިދުމަތަށް އެދޭފަރާތަކީ އަބަދުވެސް ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތެވެ .ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ވެރިފަރާތެވެ .ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅިނަމަވެސް

އިޤުރާރު

މިބައި ފުރަންވާނެއެވެ.އަދި އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަންވާނީ ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.

 11.3ހިދުމަތައް އެދެނީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ

މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލަކަށް ބަލާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑްއެވެ.

 12.0ފޯމާއި އެކު ހުށައަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ތައް )(
 12.1މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
 12.2ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހަޅާނަމަ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން )އަސާސީ ގަވާޢިދު( އާއި އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން )ހިންގާ ގަވާޢިދު(ގެ ކޮފީ
12.3ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތާއި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
12.4އިންޕޯރޓް ލައިސަންސް ކޮޕީ
 12.5ގުދަނުގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއް ކުރާނަމަ ގުދަނުގެ ނަމުގައި ނަގައިފައިވާ އިންޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ  /ހަމައެކަނި ގުދަން ކުރާނަމަ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ނުވަތަ
ފާރމަސީގެ ނަމުގައި ނަގައިފައިވާ އިންޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
12.6އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީ ކާރޑް ކޮޕީ
 12.7މާލޭގައިނަމަ ގުދަނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއިގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން އަދި މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށެއްގައި ނަމަ އެރަށުގެ
ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
 12.8ބޭސް ގުދަނުގެ ތަޅުމުގެ ކުރެހުން މިންތައް އަކަފޫޓުން އެގޭގޮތައް ސާފްކޮށް

 13.0އޮފީސް ބޭނުމަށް
 13.1ފޯމްހަވާލުވި މުއައްޒަފް

13.2އެޕްރޫވް ކުރުން

 13.3ޑާޓާ އެންޓީ

ނަން:

ނަން

:ނަން

މަޤާމް

މަޤާމް

މަޤާމް

ސޮއި

ސޮއި

ސޮއި

ތާރީޚް

ތާރީޚް

ތާރީޚް
ހުއްދަ ނަންބަރު

ނޯޓް :ގުދަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީ އަކީ  1200ރުފިޔާއެވެ.

މޯލްޑިވުސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ފޯން ނަންބަރ3014316:

ފެކްސް ނަންބަރ3014315 :

އީމެއިލް mtg@health.gov.mv:

އިޝޫކުރި  :މޯލްޑިވުސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ /މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކްސް ގުޑްސް
ފޯމް ނަންބަރ

MFDA/MTG-MWR/FM-004

ރިވައިސް ނަންބަރ02 :

ރިވައިސް ކުރި ތާރީޚް21.06.2015:

