
އަތޮޅު                 ގައި ފެން / ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މި ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ

މާލެ، ފ

ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުވަނަ ބައ1ި

ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން

އީ މެއިލްއެޑްރެސް

ފެކްސް ނަންބަރު ފޯނު ނަންބަރު

މި ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރާނެ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތުވަނަ ބައ2ި

ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށްވަނަ ބައ3ި

E-02

ހުށަހަޅާ ތާރީޚް

ނަން

މަގާމް

އީ މެއިލްފޯނު ނަންބަރު

ރަށުގެ ނަން

ނިޒާމުގެ ބާވަތް    ފާހަގަ ޖައްސަވާވވަނަ ބައ4ި

ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމު



ނަރުދަމާ ނިޒާމު  

 (ދާއިމީ ލައިސަންސަށް އެދޭނަމަ) ވަގުތީ ލައިސަންސް ނަންބަރުވަނަ ބައ5ި

ލައިސަންސް ނަންބަރު

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރިކަމުގެ އިޤުރާރުވަނަ ބައ6ި

އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރުވަނަ ބައ7ި

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ

ތައްގަނޑު

ސޮއި

ވީމާ،      އަތޮޅު                       ގައި ފެން / ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ / ދާއިމީ ލައިސަންސް

 ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ 

ނަން

މަޤާމު

ތާރީޙް

ސޮއި

ތައްގަނޑު

.

.



މާލެ، ފ

  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސަށް އެދޭނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތަކެވެވަނަ ބައ8ި

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުވާން ކުންފުނިން ނިންމިކަމުގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން

ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުސީލު ސްކޭލްޑް ކުރެހުންތައް (ސްކޭލްޑް އޭޒް-ބިލްޓް ޑްރޮއިންގްސް) ޗ

ކުންފުންޏެއްކަމުގައި ވާނަމަ ކުންފުނީގެ ވަނަވަރު އަދި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

ކޮމިޝަނިންގ ރިޕޯޓް

 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދާއިމީ ލައިސަންސަށް އެދޭނަމަ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އަންނަނިވި ލިޔެކިއުންތަކެވެވަނަ ބައ9ި

ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ މެނުއަލްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ

އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނަންސް މެނުއަލްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ

ޓެރިފް ސްޓްރަކްޗަރއެއް ހުށަހަޅާނަމަ ޓެރިފް ސްޓްރަކްޗަރ (އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯސްޓާއި، ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހިނގާ

ޚަރަދާއި، ކުރިޔަށް އޮތް 15 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ހިމަނައިގެން

ގަވާއިދުތަކާއި ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި

ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން

(ހ)

(ނ)

ހަމަ އެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް

ހަމަ އެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް

 ٬ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާއި ލިބިގަންނަ

(

(ނ)

  ހަމަ އެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށްވަނަ ބައ10ި

ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން

ސޮއިތާރީޙް

ގަޑި

ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚް ލައިސަންސް ނަންބަރު

ވަގުތީ ލައިސަންސްއެއް ނެތްނަމަ މިފޯމްގެ (8) ގައިވާ ލިޔުކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމަށް ގުޅާފައިވާ ގޭބިސީތަކުގެ ލިސްޓ٬ު ކައުންސިލުގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި

މަދުވެގެން %90 ގޭބިސީ ގުޅާފައިވާކަން އެނގޭނެގޮތަށް )(

ށ)(

.

.

.



ނޯޓް

 ހއޭޒް-ބިލްޓް ކުރެހުންތައް އެކުލަވާލައިފާ ހުންނަންވާނީ މި އެޖެންސީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ)

.ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ

ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމުގެ ކޮމިޝަނިންގ ރިޕޯޓުގައި ފެންފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމާއި އެންމެ ދުރުގައި ހުރި ފެން އިސްކުރެއްގައި 

ހުންނަ ޕްރެޝަރގެ މިންވަރުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާތައ٬ް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 

އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލެބޯޓަރީއަކުން ތަޙުލީލުކޮށް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.

ފެނުގެ ޕީއެޗް ހުރި މިންވަރު 

ފެނުގައި އެހެނިހެން ތަކެތި އެކުލެވިގެންވާ މިންވަރު 

 ފެނުގައި ކަރަންޓް ދަތުރުކުރާ މިންވަރު 

 ފެނުގައި އޮކްސިޖަން ހުރިމިންވަރު 

 ފެނުގައި ކްލޮރިން ހުރި މިންވަރު 

ފެނުގައި ކޮލިފޯމް ހުރި މިންވަރު 

ފެނުގައި ނަޖިހުގެ އަސަރު ހުރި މިންވަރު 

 

 ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ކޮމިޝަނިންގ ރިޕޯޓުގައި ލީކޭޖް ޓެސްޓް، ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ކޮމިޝަނިންގ، ހުރިހާ މުހިއްމު

  މެކޭނިކަލް، ކަރަންޓު، އިންސްޓްރުމެންޓްތައް އަދި ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމްތައް އެދެވޭ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާކަން

ހިމަނަން ވާނެއެވެ

 ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ މެނުއަލްއާއި އޮޕަރޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނަންސް މެނުއަލް އެކުލަވާލާފައި ހުންނަންވާނީ މި

 އެޖެންސީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ

 ދާއިމީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ވަގުތީ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަށް އެއްވެސް

 ބަދަލެއް ނާންނަކަމުގައިވާނަމަ އެ ތަކެތި އަލުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެވެ. ނަމަވެސް އެ ލިޔެކިއުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް

އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ބަދަލުތައް އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ ލިޔެކިއުންތައް އަލުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

(pH)

(TDS, mg/l)

(Electrical Conduc�vity (EC), µS/cm)

(Dissolved Oxygen (DO), mg/l)

(Free Chlorine, mg/l)

(Total Coliform, /100ml)

(Faecal Coliform, /100ml)

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

މާލެ، ފ

 އޭޒް-ބިލްޓް ކުރެހުންތައް އެކުލަވާލައިފާ ހުންނަންވާނީ މި އެޖެންސީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

ބައިތައް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ

:

 މި އެޖެންސީން މި ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުމެއް

ހުށަހަޅާފައިވާނަމައެވެ
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ފެން ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމުގެ ކޮމިޝަނިންގ ރިޕޯޓުގައި ފެންފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމާއި އެންމެ ދުރުގައި ހުރި ފެން އިސްކުރެއްގައި 

ހުންނަ ޕްރެޝަރގެ މިންވަރުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާތައް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 

އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ލެބޯޓަރީއަކުން ތަޙުލީލުކޮށް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
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