CIDD-MIPAF/2021-D-V1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
ހުއްދައަށް އެދޭ ބޭނުން:

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް

 .1ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ކުންފުނީގެ/އަމިއްލަފަރާތުގެ ނަން:
އެޑްރެސް:

ކަސްޓަމްސް ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު (އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ):

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

އަތޮޅު/ރަށް:

ކޮންޓްރެކްޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ސީ.އާރ) ނަންބަރު :

ފޯނު ނަންބަރު:

ރ
ގއި ރަޖިސްޓަ ީ
ރ ަ
ކގެ ދަފްތަ ު
ރތްތަ ު
އކަތް ކުރާ ފަ ާ
މގެ އަމަލީ މަސަ ް
ތކުރު ު
ރކީ އިމާރާ ް
ނންބަ ަ
ސީ.އާރ ަ

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ވތަ
އ ނު ަ
ރވެފަ ި
ރޖިސްޓް ީ
ގއި ަ
ކރީ ަ
ނ  CMކެޓަ ަ
ތތަކު ް
ދ ފަރާ ް
ފއް ާ
ތކެތި އު ަ
ނ ަ
ގތު ް
ނންބަރެވެ .މި ޮ
އވާ ަ
ފ ި
ކުރެވި ަ

ވެބްސައިޓް:

ނއެވެ.
ވ ެ
ވން ާ
ފއި ާ
ރޖިސްޓަރީވެ ަ
ގއި ަ
ގރީ ަ
ކޓަ ަ
ނ ެ SY
ތކު ް
ރކުރާ ފަރާތް ަ
ތަކެތި އެތެ ެ

 .2ހުއްދަ ހޯދުމައް އެދޭ ބާވަތް
ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ބާވަތުގެ ގޮޅީގައި

ޖައްސަވާ (ފާހަގަ ޖައްސަވާނީ ކޮންމެވެސް  1ގޮޅިއެއްގައި) :

1

ސިމެންތި :ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބެނުންކުރާ

2

ހިލަ :ކޮންކްރީޓަށް ބެނުންކުރާ ހިލަ

3

ވެލި :ކޮންކްރީޓަށް ބޭނުންކުރާ ވެލި

4

ދަގަނޑު :ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ސްޓްރަކްޗަރަލް ދަގަނޑު
 4.1ރީބާ (ކޮންކްރީޓް އައް ބޭނުންކުރާ އެނބުރި ދަނގަންޑު)
 4.2އައި ސެކްސަން )(I Beam

 3.1ސިލިކާ ސޭންޑް އަދި ކުއާޓްސް ސޭންޑް

 4.3އެޗް ސެކްސަން )(H Beam

 3.2ރިވާ ސޭންޑް
 3.3ނެޗުރަލް ސޭންޑް (ރިވާ ސޭންޑް ،އެކްސެލް)
 3.4ސްޓޯން ޑަސްޓް /ކުއަރީ ޑަސްޓް
 3.3މެނިއުފެކްޗާޑް ސޭންޑް އަދި އިމާރާތް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ކުރަސްޑް ސްޓޯންސް
ބާވަތުގެ ބްރޭންޑު:

5

ރެޑީމިކްސް ކޮންކްރީޓް

6

”ރެޑީމޭޑް“ ބްލޮކްސް ( ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބެނުންކުރާ ގައު)

ބާވަތް އުފެއްދި ގަޢުމު (ކަންޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން):

ނޯޓް :ހުއްދައަށް އެދެންވާނީ ކޮންމެ މެނުފެކްޗަރާ އަކަށް އަދި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް ވަކި ފޯމަކުންނެވެ.

 .3އެތެރެކުރާތަކެތި އުފައްދި ފަރާތުގެ (މެނުފެކްޗަރާގެ) މަޢުލޫމާތު

ހމަކުރުމަށް)
ތތަކުން ފުރި ަ
ފރާ ް
ތރެކުރާ ަ
(ހަމައެކަނި ތަކެތި އެ ެ

ކުންފުނީގެ/މެނުފެކްޗަރާގެ ނަން:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

އެޑްރެސް:

ވެބްސައިޓް:

ޤައުމު:

އެޤައުމެއްގައި ހުއްދަދޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ނަންބަރ:

 .4ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ބާވަތް އުފައްދާފައިހުރި ސްޓޭންޑަޑް

( ސްޓޭންޑަޑުގެ ގޮޅީގައި

ޖަހާށެވެ)
( ISއިންޑިއަން ސްޓޭންޑަޑް)

( BSބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑަޑް)

( ENޔޫރޯ ކޯޑު)

( ISOއިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ ސްޓޭންޑަޑައިޒޭޝަން)

( ASTMއެމެރިކަން ސޮސައިޓީ ފޯރ ޓެސްޓިންގ މެޓީރިއަލްސް)

އެހެނިހެން :

ނޯޓް :ބަޔާންކޮއްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތައް ނޫން އެހެން ސްޓޭންޑަޑެއްގެ ތަކެތި ޢިމަރާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާނަމަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާނަމަ ،އެ ތަކެއްޗަކީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑްތަކުގެ ތެރެއިން
ސްޓޭންޑަޑަކަށް ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަން އެނގޭނެގޮތަށް ،ތަކެތީގެ ޓެސްޓު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 .5ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެ .އަދި ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ޞައްޙަ ކަމުގައި ނުވާނަމަ މި ފޯމު ބާޠިލުކޮށް
އެކަމަށް ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ނަން:

މަގާމު:

ތާރީޚް:

ފޯނު ނަންބަރު:

ސްޓޭމްޕް:

ސޮއި:

 .6ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތް
ފޯމު ނަންބަރު:

ނަން:

ސޮއި:
ގ 1
ޙ ެ 2
ޞަފް ާ

ތާރީޚް:

 .7ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
 7.1ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން
1

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

2

އެތެރެކުރާ ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުން (މެނުފެކްޗަރަރ) ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

3

އުފެއްދި ޤައުމު (ކަންޓްރީ އޮފް އޮރިޖިން) އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

4

ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމުގައިވާ ކަސްޓަމްސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ

5
6

7

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރެވުނުތާ ( 2ދޭއް) އަހަރު ހަމަނުވާ ޓެސްޓް ރިޕޯޓާއި ސެޓިފިކޭޝަނުގެ ކޮޕީ (މި ފޯމުގެ  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ފެތޭގޮތަށް ތަކެތި އުފެއްދިފަރާތުން ނުވަތަ އެ
ޤައުމެއްގެ ހުއްދަދޭ މުއްއައްސާސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮއްފައިވާ ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތަކުން ހަދައިފައިވާ ޓެސްޓުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ)
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު (ސީ.އާރ)ގެ

 SYކެޓަގަރީގައި ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތެއްގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓުގެ ކޮޕީ

ތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުގެ ޞައްޙަކަން ބަޔާންކޮށް އެޤައުމެއްގެ ހުއްދަދޭވޭ މުއައްސަސާއަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ
(ތަކެތި އުފެއްދިފަރާތަކީ (މެނުފެކްޗަރާއަކީ) އެޤައުމަކުން ހުއްދަދޭ މުއްއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ(

 7.2ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން
1

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު

2

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު (ސީ.އާރ)ގެ  CMކެޓަގަރީގައި ތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތެއްގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ސެޓިފިކެޓުގެ ކޮޕީ

3
4

އުފައްދާތަކެތި ޓެސްޓު ކުރެވުނުތާ ( 2ދޭއް) އަހަރު ހަމަނުވާ ޓެސްޓު ރިޕޯޓާއި ސެޓިފިކޭޝަން ލިޔެކިޔުން (މި ފޯމުގެ  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަޑަކަށް ފެތޭގޮތަށް އެ ޤައުމެއްގެ ހުއްދަދޭ
މުއްއައްސާސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮއްފައިވާ ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތަކުން ހަދައިފައިވާ ޓެސްޓުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ)
އުފައްދާތަކެތީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ލިޔެކިޔުން

އވެ.
ނ ެ
ބތިލްވާ ެ
ނމަ ފޯމު ާ
މކޮށްފައި ނުވާ ަ
ފރިހަ ަ
ނމަ ނުވަތަ ފޯމު ު
ނވާ ަ
ޖހޭ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ު
ހޅަން ެ
ނޯޓް :ފޯމާއެކު ހުށަ ަ

 .8އިތުރު މާޢުލޫމާތު
(i

ގއި
ޢިމާރާތްކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދަ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން ،މި ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަތީ ަ
ބަޔާންކޮއްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާ އެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަވާނަމަ އެ އެއްޗެއް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދެވޭނެއެވެ.

 (iiޢިމާރާތްކުރުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން

އެކަން ބެލުމައްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެ އެއްޗެއް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
 (iiiޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ދެވޭ ހުއްދަ ކަމައްވާ ”ޕްރޮޑަކްޓް އެޕްރޫވަލް ސެޓިފިކޭޝަން“ ދެވޭނީ ކޮންމެ މެނުފެކްޗަރާއަކަށް ވަކިން އަދި ކޮންމެ
ބާވަތަކަށް ވަކިން ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.
 (ivތަކެތި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭނީ މުދާ ގަނެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ.
 (vޕްރޮޑަކްޓް އެޕްރޫވަލް ސެޓިފިކޭޝަނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެ ހުއްދައެއް އައުކުރަން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.
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