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 1ޖަދުވަލު 

` 

    

 

 

 

 

 

 ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު 

Application for Water and Sewerage Services 

 

 

 

 

 

 

      Sewerage . ނަރުދަމާ (      )  Water         2. ފެން (      )     Required service              1ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ޚިދުމަތް/ 

 Detail of the house and the owner ޚިދުމަތަށް އެދޭ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ............ޚިދުމަތަށް އެދޭ ތަނުގެ ނަން: ............................................................

 …………….….……… House Reg. Numberގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަންބަރު:

 ……………….……………House Block Numberގޯތީގެ ކޮށީ ނަންބަރު: 

House Name: ……………………………………………………… 

House Land Area: ……………………………………… ގޯތީގެ ބޮޑުމިން:   

Number of Toilets:…………………..…………… އަދަދު:ފާޚާނާގެ ޖުމުލަ    

 Number of Users ކަނެކްޝަނުން އާންމުކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނާނެ މީހުންގެ އަދަދުގެ 

 Totalޖުމުލަ/  : Maleފިރިހެން/  : Femaleއަންހެން/ 

 Details of person requesting ޚިދުމަތަށް އެދޭ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު

 ..........................................................ަނން:..............................................

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:..........................................................................................

Name:………………………………………………………………… 
Permanent Address:………………………………………………….. 

 

 Sevice Category  ވާ ތަން ނިސްބަތްވާ ގިންތި ޚިދުމަތަށް ބޭނުން 

 House Hold  އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ގެދޮރު ފަދަ ތަންތަން:

 Institutions (Government office, School, Hospital etc.)  މުއައްސަސާތައް (ސަރުކާރުގެ އޮފީސް، ސްޫކލް، ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ތަންތަން):

 Industrial, Commercial  އި ޞިނާޢީ ތަންތަން:އާންމު ވިޔަފާރިތަކާ

 Guest House  ގެސްޓްހައުސް:

 Restaurant, Cafe  ސައިހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓް، ކެފޭ 

 

 

 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގެ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 މާލެ،                   

 ދިވެހިރާއްޖެ.

Ministry of National Planning and Infrastructure 

Male’, 

Maldives. 

Ref No:………………………………………… 

.................................................................. ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ނަން (ދިވެހިން)  

........................................ ...........  (Contractor’s name in English) 

 ..............................................................: Site officeޓް / އޮފީސް: ސައި

 .......................................................................................: Phoneފޯން / 

 

(Project Name /  ްޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަނ) 

(Contractor’s Logo / ުކޮންޓްރެކްޓަރ)ޯގެ ލޯގ  
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 Verification by Island Council ރަށު ކައުންސިލުން ބަލައި ޗެކްކުރުން 

 ……………………….………………………………………:Nameނަން: :Sign......................................................................ސޮއި:...................

 .…………………………………………:Office Stampއޮފީހުގެ ތައްގަނޑު:  :Date.......................................................ތާރީޚު:.................................

 

 

 ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ފެން/ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ގުޅައިދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބެލޭނެއެވެ.ނޯޓު: މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ 

 

 ޚިުދމަތް ަދށުން މަްޝރޫޢުތަުކގެ ދާގެން ހިްނގަުމން  ައދި ގާިހން ޤާިއމުކުުރމަށް ިނޒާމްަތއް  ނަުރދަާމގެ ެއދޭ ތަްނތަނަކީ " ފެން / ިޚދުމަތަށް ފެން / ަނރުަދމާގެ .1

 .ވުން ކަުމަގއި ތަނެއް ހިމެނޭ ގިންިތއެްއގައި  ތެެރއިން ގިންތތަކުގެ ގަިއވާލު އުސޫ މަލުުކރާޢަ ށްދިުނުމގައިފޯރުކޮ

 އަތޮޅުނުވަތަ  ކައުންސިްލ، ރަށު ާމއި،ވު ތަނަކަށް ިހމެނޭ ތެޭރގައިގެ ަސަރޙަްއދު  ަފއިވާާޤއިްމވެ ިނޒާމު ަނުރަދމާގެ ފެނާއި ތަނަކީ ެއދޭ ޚިުދމަތަށް .2

 .ުވން ކޮށްފައި ރީޓަރަިޖސް ގައިލު ކައުންސި

 .ޅުންހެހުށަ ތަްއގަނާޑއެކު/ސޮއި ައންަގއިދޭ ފުރިހަަމވާކަން ޠުަޝރު ގެލުކައުްނސި ަރށު ،ހާމަކޮށް ެއދޭކަން ޚިުދމަތަށް ފެން / ނަރުަދމާގެ .3

 .ަކނެކްޝަނެވެ ެއއް އިެދވޭނީުގޅަ  ެވސްތަނަކަށް /ޭގިބސީ ކޮންމެ ބުނެަފިއވާ ގައި  1ރުނަންބަ  .4

 .ެދވިާދެނއެވެ ށްއިުތރުކޮ ގެ އަަދދުނުަކނެކްޝަދޭ  އިްނސްޓިޓިއުޓްތަކަށް ،ނަމަެވސް  އޮތް އެެހން ބުނެަފއި ގައި  4ރުނަންބަ  .5

 .ިހސާަބކަށެވެ ުދރުނޫން ވުރެ ފޫޓަށް(ތިނެއް)  3 ފެށިެގން އިންާފރުން ތީަމގުމަ ގޭގެ ދެޭވނީ ަޅއި ގު ެވސް ކަނެކްޝަެނއް ކޮންމެ .6

 ޅަންހަހުށަ ކޮޕީ ީރގެޓަރަިޖސް ގޭގެ އާިއ،ކޮޕީ ކާޑުގެ އަންަގިއދޭ ަރއްޔިތެއްކަން ިދވެހި ޅާިއރު،ހަ ހުށަ ފޯމު. ެވރިަފރާތަށެވެ ެގއެްއގެ އެ ،އެެދވޭނީ  ޚިުދމަތަށް .7

 .ވާެނއެވެ

 

 

 Office uses only  ހަމައެކަނި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް 

Authorized By: 

Connection is: Eligible    Not Eligible 

Contractor          Consultant  

Name:              Name: 

Sign:               Sign: 

   

Servey and Location Marked by: 

Signature: 

Name: 

Date: 

Form Received by: 

Signature: 

Name: 

Date: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 House Owner ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ގޭގެ ވެރިފަރާތް 

 …………………………………………………………:Signސޮއި: 

 …………………….……………………………………:Date:ތާރީޚު

 .………………..………………………:Phone Numberފޯނު ނަންބަރު:

 ………….....………………………:ID Numberދ.ރ.އ.ކާޑުގެ ނަންބަރު:

 ………………………………………:Owner’s Name & Address ………………………………………ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: 

 


