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 ކަރަންޓު/ފެން/ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިމެދު އިޢުތިރާޒް 
 ފޯމް  އެދ   ލިޔުމަށް ނުކުރާކަމުގެ 

 
 /   HDC(161)-M/H5/20         ނަންބަރު   

 

 

 ލޫމާތު ޢު ގެ މަ ތަނުއެދ   ޚިދުމަތަށް 

 ރޯހައުސް     އިންޑަސްްޓރިއަލް ޯޒން  އެހެނިހެން   ގޯތި       ެއދ ތަން     ޚިުދމަތަށް

  ނަންަބރުއެއްބަްސވުުމގެ                              ނަންބަރު ޔުނިޓް/ލޮޓް
   ަނންަބރުކުރެހުން ފާސްުކރިކަުމގެ ލިޔުން ނުވަތަ އިާމރާތް ކުރުުމގެ ހުްއަދއިގެ 

  އިާމރާތް ބ ނުންުކރުުމގެ ުހއްަދއިގެ ަންނބަރު
 

 

 ލޫމާތު އު މަ ފަރާތުގެ  އެދ   ޚިދުމަތަށް 

    މިކޯޕަރ ޝަނުން ަތން ކުއްޔަށް ަނގަިއގެން ުއޅ  ފަރާތް            ފަރާތްތަން ހަވާލްކުރެވިަފިއވާ         ހުއްަދއަށް ެއދ  ފަރާތަކީ
  ބިން ތަރައްޤީ ުކރުމަށް ަހވާލްކުެރިވފައިވާ ުނވަތަ ަނގަިއގެން ުއޅ  ފަރާތް        ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ އޮތް ފަރާތް                       
 

 

 ފޯން ނަންަބރު                            ފުރިހަމަ ނަން                                     
 މިހާރު ުއޅ  ެއޑްެރސް                                    ސޮއި 

 

 ލޫމާތު ޢު މަ  ޚިދުމަތުގެ އެދ  
 

 ނަރުދަމާގެ ޚިުދމަތް     

 ފެނުގެ ޚިދުމަތް     
 ފެނުގެ ގުޅުން އެހެްނ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން      ޚިުދމަތުގެ ބާވަތް        ވަގުތީ      ދާއިމީ 

ނޑާލުން    އެހެނިެހން                    ފެނުގެ ޚިުދމަތް އެއްޮކށް ކަ
  ފެނުގެ ޚިުދމަތަށް ެއދ  ތަނަކީ "އިާމރާތް ބ ުނންކުުރމުގެ ުހްއދަ" ނަގާަފއިވާ ަތނަކަށްާވނަަމއެވެ.()މިަބއި ފުރިހަމަ ުކރާނީ  ފަްނގިފިލާއެދ   ފެނުގެ ިޚދުމަތަށް

  

 އެހެނިހެން   G     1     2      3     4      5      ފަންގިފިލާ
 

 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް     

 ޚިުދމަތުގެ ބާވަތް        ވަގުތީ      ދާއިމީ     ކަރަންޓުގެ މީޓަރުޯބުޑ އެހެން ތަނަކަށް ަބދަލުކުރުން  
ނޑާލުން     އެހެނިހެން                     ކަރަންޓުގެ ޚިުދމަތް ެއއްކޮށް ކަ

 ިޚުދމަތަށް ެއދ  ތަނަކީ "އިާމރާތް ބ ުނންކުުރމުގެ ުހއްދަ" ަނގާފަިއވާ ތަނަކަްށވާަނމަެއވެ.)މިަބއި ފުރިހަމަ ުކރާނީ ކަރަންުޓގެ  ފަންގިފިލާެއދ   ކަރަންޓުގެ ިޚުދމަތަށް
  

 އެހެނިހެން   G     1     2      3     4      5      ފަންގިފިލާ
 
 

 

 
 

 އިޤްރާރު 

ފްލޯރ/ބިން/ގޯތި/އެޕާރްޓަމންޓް ބ ނުން ކުާރނީ  ެއދ  ސްލިްޕ" އަށްކަރަންޓު/ފެން/ަނރުަދާމގެ ިޚދުމަތް ދިުނމާިއމެދު އިޢުތިާރޒް ނުކުރާަކމުގެ "
 ެއްއގޮތަެށވެ. އުޞޫލުތަކާއިންޓް ކޯޕަރ ޝަްނެގ ހައުިސންގ ިޑވެލޮޕްމަ

ނޑު ހި މަތީގައިވާ އިޤުރާރާއި  ނޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ މަލުކޮށްފިނަމަ ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރ ޝަންއިން އަޅުގަ އަ ލާފަށް އަޅުގަ
 ލް ތި ބާ  އި ގުޅިގެން ދެވިފައިވާ ހުއްދަތައް ސްލިޕާއަދި މި" ސްލިޕް "ކަރަންޓު/ފެން/ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިމެދު އިޢުތިރާޒް ނުކުރާކަމުގެ 

 ކުރެވ ނެކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލްކުރަމެވެ.
 

                     އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު                                ނަންފުރިހަމަ 

         ސޮއި                                     ތާރީޚް
 

 

 

  

އިނގިލީެގ ނިާޝން 
ނުަވތަ ކުންުފީނގެ 

 ސްޓ މްޕް 



 

 ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި 

ަނމަ ކުންފުނީެގ ރަޖިސްަޓރީ ކޮޕީ އަދި ނުވަތަ ކުންފުްނޏަކުން މިފޯމު ފުރިަހމަ ކުރާ ައއިޑީ ކާޑު ކޮޕީ ަފރާތްތަުކގެމަޢުޫލމާތު ދީަފއިވާ މިފޯުމގައި  -

 ކުންފުނީގެ ޯބރޑް ރިސޮިލއުޝަން.
. )ހުށަހަޅާ "ަޕވަރ އޮފް އެޓަރނީ" ވާންެޖހ ީނ ގެ ކޮޕީލިބިަފއިވާ "ަޕވަރ އޮފް އެޓަރނީ"  ފަރާތަކުްނ މިފޯމު ހުށަހަާޅނަމަ އޮތް" އެޓަރނީ އޮފް ޕަވަރ" -

 ވެ.(ހުށަހަަޅިއގެން އެްޕރޫވް ކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކަށެ  މކޯޕަރ ަޝނަށް
 

 ޙާއްސަ އެންގުން 

 ްަމއުލޫމާެތއް ދީފަިއވާަނމަ، ނުވަތަ މިޯފާމއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  އެްއވެސް ލިޔުެމއް ހުށަހަޅާަފއި ނުވާަނމަ ، ނުވަތަ މި ޯފުމ  މި ފޯމުަގއި ސަްއހަނޫނ
 ފުރިހަމަކޮށްަފއި ނުާވނަމަ މި ފޯމު ބާޠިްލކޮށް ލިޔުމުން އެްނގ ނެެއވެ.  

 ުމިކޯަޕރ ޝަނަށް ދައްަކންޖެިހ  ުހއްަދއަށް އެދ  ތަނައްދޫކުެރވ ނީ  "ސްލިޕްގެ "ކަރަންޓު/ފެން/ަނރުަދާމގެ ިޚދުމަތް ިދނުމާިއމެދު އިޢުތިާރޒް ނުކުރާަކމ
 ނުދެއްިކވާ ފަިއސާެއްއވާނަމަ އެ ފަިއާސ ދެއްކުމަށްަފހުަގއެވެ.

  ުެގ ސްލިޕް ފަހަރަށް )ދ އް(  2ފުަރތަމަ "ކަރަންޓު/ފެން/ަނރުަދާމގެ ިޚދުމަތް ިދނުމާިއމެދު އިޢުތިާރޒް ނުކުރާަކމުގެ ްސލިޕް" ގެ މުްއދަތު ހަަމވުަމށްފަހ
ސްލިްޕެގ  ،ދެފަހަަރށްވުރެ އިތުުރވެްއޖެަނމަ މި ކޯޕަރ ޝަނަށް ެދއްކުުމންެނވެ. ސަތ ކަ ރުފިޔާ( ގެ ޫޖރިަމނާއެއް ރ )100މުްއދަތު އިުތރުކޮށްެދވ ނީ 

 އެުކެއވެ.ގެ ޖޫރިމަާނއާ ސަތ ކަ ރުފިޔާ(ސް ރ )ފ500ަކޮށްެދވ ނީ ކޮންމެ ފަަހރަުކ އު އަ  މުްއދަތު
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


