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ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ
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ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ލައިސެންސަށް އެދޭ ފޯމު
1

ހުއްދައަށް އެދޭ މަސައްކަތް

ހ .ކުނި އުފުލުން

ށ .ކުނި ގުދަންކުރުން

ނ .ކުނި ކޮށި ބެލެހެއްޓުން

ރ .ލޭންޑްފިލް ކުރުން
 .1އިންސިނަރޭޓް ކުރުން

ބ .ކުނި ޓްރީޓްކުރުން

 .2ކާދު ހެދުން
 .3އެހެނިހެން (ބަޔާންކުރޭ) ....................................................................
ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

2

ހ .އަމިއްލަފަރާތެއް

ނ .އެހެންފަރާތެއް (ބަޔާންކުރޭ) ................................

ށ .ކުންފުންޏެއް

ނަން:

އެޑްރެސް:

ނބަރު:
އައި.ޑީ ކާޑު  /ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަ ް

ފނު:
ޯ
ފެކްސް:
އީ -މެއިލް:

އިޤްރާރް:
މި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވެ އިޤްރާރު ވަމެވެ.
ސޮއި:

..................................

ނަން:

..................................

މަޤާމް:

..................................

އެޑްރެސް:

..................................

ތާރީޚް:

..................................

ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު:

 .3ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
•

ޕ
އައި.ޑީ ކާޑު /ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮ ީ

•

ޕސަލްއެއް
ޕރޮ ޯ
ކުނި މެނޭޖްކުރާނެގޮތުގެ ް

•

އިދާރީ ފީ (ޖަދުވަލު (ވ) ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް)

4

އިދާރީ ބޭނުމަށް
ޙަވާލުވި ތާރީޚް:

ހަވާލުވިފަރާތް:
ސޮއި:

1

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ލައިސެންސަށް އެދޭ ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
ލައިސެންސަށް އެދޭ މަސައްކަތް
އެއްގަމާއި ކަނޑުމަގުން ކުނި

ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މައުލޫމާތު
.1

އުފުލުން

ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ކުނި އުފުލަން ގަސްތުކުރާ އުޅަނދު ޔޫ.އާރް.އޭގައި ކުނި އުފުލާ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ކުނި
އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ތަފްސީލް ( އުޅަނދުގެ ފޮޓޯ އަދި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).

.2

ކުނި އުފުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން/އެގްރީމަންޓް

.3

ކުނި އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ( ހުރިހާ ކުންޏެއް އެއްކޮށް /ވަކިން؟)

.4

އުޅަނދަށް ކުނި ބަރުކުރާ ގޮތް (އުޅަނދުގައި ޑަސްބިން/ކޮންޓެއިނަރ ބަހައްޓައިގެން ،ޖަމްބޯ ބޭގްސްގައި)..،

.5

ޙިދުމަށް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އުފެދޭ ކުނި ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް (ހިދުމަތް ދޭފަރާތާއި ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތައި އެއްބަސްވެވޭ ގޮތް).

.6

ކުނި ނެގުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުނި ނެގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ހެދުން އަޅާފައި ހުންނަ ގޮތް

.7

ކުނި ނަގާ ތަން

.8

ކުނި ނަގައިގެން ގެންދާ ތަނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

.9

ކުނި އުފުލުމަށް ފީ އެއްނަގާނަމަ ފީ ގެ އަދަދު

 .10ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް
 .11ބިޒްނަސް ޕްލޭން
ކުނި ކޮށި ބެލެހެއްޓުން

.1

ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ކުނިކޮށި ޔޫ.އާރް.އޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވާނަމަ:
o

ކުނިކޮށި ހުރި ބިމަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކުނިކޮށި އަޅަން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ބިމެއްކަން އެގޭނެ ލިޔުމެއް.

o

ކުނިކޮށި ހުރިތަން އެގޭނެ ގޮތަށް އިން ރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް މެޕް (އެޓޭޗްކޮށްފައި)

o

ކުނިކޮށި އަޅާފައި ހުރި ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއެއް

o

ކުނި ކޮށި އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ކުނިކޮށީގެ އޭޒްބިލްޓް ޑްރޯވިންގްސް

o

ސައިޓް ޕްލޭން

.2

ކުނިކޮށި ހުޅުވާފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

.3

ކުނިކޮށްޓަށް އެޅޭނެ ކުނީގެ ބާވަތްތައް

.4

ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި އެޅުމަށް ފީއެއް ނަގާކަމުގައި ވަނީނަމަ ފީގެ ތަފްސީލު

.5

ކުނިކޮށި ބެލެހެއްޓުމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

.6

ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅު (ފޮޓޯއާއިއެކު)

.7

ކުނިކޮށީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމުގެ ތަފްސީލު އަދި ފަސްޓް އެއިޑް ކިޓުގެ ތަފްސީލް( ފޮޓޯއާއި އެކު)

.8

ކުނިކޮށީގެ ސްޓޯރޭޖް ކެޕެސިޓީ އަދި ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިން ކެޕޭސިޓީ (ކުނި ޓްރީޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ)

.9

ކުނިކޮށީގައި ކުނި ޓްރީޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާމަސައްކަތްތައް ނުވަތަ ކުނިކޮށްޓަށް ގެންނަ ކުންޏާމެދު އަމަލުކުރާ ގޮތް

ކުނި ޓްރީޓްކުރުން:

.1

އިންސިނަރޭޓަރ ހުރި ތަން (ކުރެހުން ނުވަތަ މެޕަކުން އެގޭގޮތަށް)

ކުނި އިންސިނިރޭޓްކުރުން

.2

އިންސިނަރޭޓަރ ގައި އަންދާ ކުނީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތަފްސީލު

.3

އިންސިނަރޭޓަރގައި ކުނި އެންދުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް

.4

އިންސިނަރޭޓް ކުރުމަށްފަހު އުފެދޭ އަޅި އާއި މެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް

.5

އިންސިނަރޭޓަރގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓް

.6

އިންސިނަރޭޓަރގެ އެއަރ ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް މެކެނިޒަމްގެ މަޢުލޫމާތު

ކުނި ޓްރީޓްކުރުން:

.1

ގަސްކާނާ އުފައްދަން ބޭނުންކުރާ ކުނި އުފެދުމާއި ހަމައިން ގަސްކާނާ ތައްޔާރު ކުރުމައި ހަމަޔަށް ބަހައްޓާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

ކާދު ނުވަތަ ގަސްކާނާ އުފެއްދުން

.2

ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާތަނާ ބެހޭ ތަފްސީލް

ކުނި ގުދަންކުރުން

.3

ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

.1

ކުނި ގުދަންކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނުގެ ތަފްސީލު (ކުރެހުން ނުވަތަ ފޮޓޯ އާއި އެކު)

.2

ކުނި ގުދަންކޮށްފައި ބަހައްޓާ މުއްދަތު

ނޯޓު :މަތީގައި ބާޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުންވެސް މުހިންމުކަމަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތު ޕްރޮޕޯޒަލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

2

