
 1ެގ  2ޞަފްާޙ  

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހުއްދަ ހޯދުމައް އެދޭ ބާވަތް 
 ގޮޅިއެއްގައި( : 1ޖައްސަވާ )ފާހަގަ ޖައްސަވާނީ ކޮންމެވެސް  ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ބާވަތުގެ ގޮޅީގައި 

  ސިމެންތި: ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބެނުންކުރާ   ދަގަނޑު: ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ސްޓްރަކްޗަރަލް ދަގަނޑު 

  ހިލަ: ކޮންކްރީޓަށް ބެނުންކުރާ ހިލަ  ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓް 

ބްލޮކްސް ) ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބެނުންކުރާ ގައު(“ ރެޑީމޭޑް”   ވެލި: ކޮންކްރީޓަށް ބޭނުންކުރާ ވެލި  

ބާވަތުގެ ބްރޭންޑު: 

ބާވަތް އުފެއްދި ގަޢުމު )ކަންޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން(: 

ާބަވަތަކްށ ަވިކ ފަޯމުކްނެނެވ.  ޮކްނެމ ެއެދްނާވީނ ަމީތަގިއ ަބާޔްނޮކްށަފިއާވ ޯންޓ: ުހްއަދައްށ

ޖަހާށެވެ(  ) ސްޓޭންޑަޑުގެ ގޮޅީގައި ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ބާވަތުގެ ސްޓޭންޑަޑް  

 EN  )ުޔޫރޯ ކޯޑ(  ISO  )ްއިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަނ(

 ASTM  ްއެމެރިކަން ސޮސައިޓީ ފޮރ ޓެސްޓިންގ މެޓީރިއަލްސް( ސްޓޭންޑަޑ(  BS  )ްބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑަޑ( 

 )އިންޑިއަން ސްޓޭންޑަޑް(  IS  .................................................................................އެހެނިހެން : 

 އިޤްރާރު 

 ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތް 

 ޞައްޙަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ. ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ. ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ، މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ

ނަން:  ސޮއި: ސްޓޭމްޕް: 

 ތާރީޚް: ފޯނު ނަންބަރު:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ނަން: ތާރީޚް:

CIDD-MIPAF/2019V2

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް
ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ، 

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

 ކުންފުނީގެ ނަން:

 އެޑްރެސް: ކަސްޓަމްސް ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

 އަތޮޅު/ރަށް: ފޯނު ނަންބަރު: ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރޭޝަން ނަންބަރު:

 ސީ.އާރ ނަންބަރު: 
ސީ.އާރ ނަންބަަރކީ އިމާާރތްކުރުުމގެ އަމަީލ މަސަްއކަްތ ކުރާ ފަރާތްަތކުެގ ދަްފތަރުަގއި )

 ކުންުފނި ރަޖިސްޓަީރ ކުެރވިަފއިާވ ަނންބަެރެވ (

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:

 ވެބްސައިޓް:

 ހުއްދައަށް އެދޭ ތަކެތި:  ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް         ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަކެތި އުފެއްދުމަށް
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ހަމައެކަނި ތަކެތި އެތެެރކުރާ ަފރާްތތަކުން ފުރިހަމަކުުރމަށް(އެތެރެކުރާތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތުގެ )މެނުފެކްޗަރާގެ( މަޢުލޫމާތު )  
 ކުންފުނީގެ ނަން:  އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 އެޑްރެސް:  ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް:

 ޤައުމު: އެޤައުމެއްގައި ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ނަންބަރ:

ައަކްށ ަވިކ ފަޯމުކްނެނެވ.  ެމުނެފްކަޗާރ ެއެދްނާވީނ ޮކްނެމ ޯންޓ: ުހްއަދައްށ
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 ހުއްދައަށް އެދެނީ:     އަލަށް ހުއްދަ އައުކުރުމަށް 



 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 
 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން 

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 

 މެނުފެކްޗަރަރގެ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ  
ެވ(އެތަކެިތ އުެފއްިދފަރާތަީކ ެއޤަުއމަުކން ުހއްދަޭދ މުްއައއްަސސާއެްއގަިއ ރަޖިސްަޓރީކޮްށ ުހއްދަލިބިަފިއވާ ފަާރތެްއކަުމަގއި ވާްނޖެޭހނެ )  

 އުފެއްދި ޤައުމު އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ )ކަންޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން(

 ކަސްޓަމްސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ 

)ދޭއް( އަހަރު ހަމަނުވާ ރިޕޯޓާއި ސެޓިފިކޭޝަނުގެ ކޮޕީ  2މެނުފެކްޗަރަރގެ ފަރާތުން އެތަކެތި ޓެސްޓުކުރެވުނުތާ   

)ތިެނއް( ވަަނ ޕާީޓއަަކށް  3ުހއްދަޭދ ުމއައްސަާސއެްއގަިއ ރަިޖސްޓަރީކޮްއފަިއވާ  ން)އެތެެރކުެރވޭ ަތކެްއަޗކީ އެކަިށެގންާވ ެފންވަެރްއގެ ަތކެިތ ކަމަްށ ަކނަޑއަޅާ ޞަްއޙަ ރިޯޕޓާިއ ސެޓިިފކޭަޝން ދީަފއިަވނީ ެއ ަޤއުމަކު 

 ވާްނޖެޭހެނއެެވ(

ކަން އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓުގެ ކޮޕީ ވާޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު )ސީ.އާރ( ގައި ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތެއްގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައި  

 އުފެއްދި ފަރާތުގެ ޞައްޙަކަން ބަޔާންކޮށް އެޤައުމެއްގެ ހުއްދަދޭވޭ މުއައްސަސާއަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ 

ސްޓޭންޑަޑެއް ބަޔާންކޮއްފައިވާނަމަ: ‘ އެހެނިހެން’ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ބާވަތުގެ ސްޓޭންޑަޑުގައި   

 އުފައްދާތަކެތީގެ ޓެސްޓު ރިޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 އުފައްދާތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ކޮޕީ 

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން 

 ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 

ން އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓުގެ ކޮޕީ ކަޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު )ސީ.އާރ( ގައި ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތެއްގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ  

 އުފައްދާތަކެތީގެ ޓެސްޓު ރިޕޯޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 އުފައްދާތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ކޮޕީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި އުފެއްދުމަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފީއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ، ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި

 ހުއްދަހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ 

ޞަފްޙާ 2 ގެ 2 

 ނޯޓް: ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުްނ ފުރިހަމަނުވާނަަމ ޯފމު ބަލައެްއ ނުގަނެވޭނެެއވެ.

އެ ތަކެއްޗަކީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ، އި އުފައްދާނަމަގަބަޔާންކޮއްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތައް ނޫން އެހެން ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ތަކެތި ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާނަމަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭ  •
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަކެތި ޓެސްޓު ރިޕޯޓުތަކާއި ތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން، ތެރެއިން ސްޓޭންޑަޑަކަށް ނުވަތަ އެއާ އެއްހަމައެއްގެ ތަކެތިކަން އެނގޭނެގޮތަށް

ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްހަމައެއްގެ ތެކެއްޗައް ނުވިކަމުގައިވީނަމަވެސް އެ  އެ ބަޔާންކޮއްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތައް ނޫން އެހެން ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ތަކެތި ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާނަމަ އަދި އެ ތަކެއްޗަކީ •
 މިނިސްޓްރީއިން ޢާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރާނެއެވެ.ތައްތަކެތީގެ ސްޓޭންޑަޑް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އެ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ހޯދިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހުއްދަދެވޭ ސްޓޭންޑަޑް 

މި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަތީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ، ރީއަށް ހުށަހެޅުމުންސްޓްޢިމާރާތްކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް މި މިނި •

ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާ އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެ އެއްޗެއް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނެއެވެ. 

މިނި • މި  ހުއްދަހޯދުމަށް  އުފެއްދުމުގެ  ތަކެތި  އުފައްދަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުވަތަ  އެތެރެކުރުމަށް  ތަކެތި  އެތެރެކުރާ  ހުށަހެޅުމުންސްޓްޢިމާރާތްކުރުމަށް  ލިޔެކިޔުންތައް    ރީއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ބެލުމައްފަހު  އެކަން 

 ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެ އެއްޗެއް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ   1ދެވޭނީ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކިން  “  ޕްރޮޑަކްޓް އެޕްރޫވަލް ސެޓިފިކޭޝަން” ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ދެވޭ ހުއްދަ ކަމައްވާ   • (

އެ ބާވަތެއް އުފައްދާ ކޮންމެ މެނުފެކްޗަރަރއަކަށް ޙާއްސަވެގެންވާ ޙުއްދައެކެވެ. ، މުއްދަތަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައަކީ
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