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މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

Maldives Ports Limited

SINCE 1986

ޑުރައިވަރު ބަދަލްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
ފޯމް ނަންބަރ:

FORM NO:

ތާރީޚް:

DATE:

 - 1ލޮރީ  /ޕިކަޕް އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތް
ވެރިފަރާތުގެ ނަން :
ދާއިމީ އެޑްރެސް :
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:
ލޮރީގެ ރަޖިސްޓރީ ނަންބަރ:

ވެހިކަލް ކޯޑް:

 . .2މީހާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމަ ނަން:
މިހާރުގެ އެޑްރެސް:
ދާއިމީ އެޑްރެސް :
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރ:

ފޯންނަންބަރ:

ލޮރީ ވެރިފަރާތުގެ ސޮއި

ލޮރީއަށް އަރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި

މަތީގައިވާ ފަރާތަށް އެމް .ޕީ .އެލްގެ ވެހިކަލް ކިއު ކައުންޓަރުގައި ދުއްވާ އަޅުގަނޑުގެ ލޮރީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަދެއްވުން
އެދެމެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި:
ޑުރައިވަރު ބަދަލް ކުރުމަށް އެދި ފޯމް ހުޝަހަޅާއިރު ފޯމްއާއި އެކު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަނގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯ
ކޮޕީއާއީ ސަރަހަށްދު ތެރެއައް ވަނުމަށްހެދިފައިވާ ފާހުގެ ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ލޮރީ ކައުންޓަރ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ
ޑުރައިވަރު ބަދަލް ކުރަން ހުއްދަދިން ނަން  ....................................:ސޮއި .......................:
އެމް .ޕީ .އެލްގެ ބޭނުމަށް:
ޑުރައިވަރު ބަދަލް ކުރަން ހުއްދަދިން ނަން  ....................................:ސޮއި .......................:
ވެބްސައިޓް I Website: www.port.com.mv :އީމެއިލް I Email: info@port.com.mv:ފެކްސް I Fax: +960-332-5293:ޓެލެފޯންTel: +960- 332-9339 :

ފޯމުގެ އަނެއްފަރާތް ބައްލަވާ

P.T.O

އިރުޝާދު


ޑުރައިވަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމުގައި ފުރުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް ކިޔަން އިނގޭނެހެން ސާފުކޮށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުން
ފުރުއްވާށެވެ.



ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ޑުރައިވަރު ބަދަލުކުރުމަށް ފާހަށްއެދޭ ފޯމް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.



ޑުރައިވަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭފޯމް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރުންނާއި ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ.




ޑުރައިވަރު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ކުރިޔަށް ބަންދު ދުވަހެއް ނެތްނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެނދުނު  10:30ގެ ފަހުންނެވެ.
ޑުރައިވަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފުރިހަމަނުވާ
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތަށް ބާތިލްވާނެއެވެ.




ބަދަލުވާ ޑުރައިވަރު ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް ހެދިފައިވާ ފާސް ނެތްނަމަ ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
ހުށަހަޅުއްވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަށް ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ .ހީރަސް ޖައްސަވައިގެން ،އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ކޮލިޓީދަށްކޮށް
ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.



ބަދަލުކުރާ ޑުރައިވަރު އަތުގައި ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ފާސް ނެތްނަމަ އެވެހިކަލަށް އަރާތާ  07ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ފާހަށްއެދޭ ފޯމް
ފުރިހަމަކޮށް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ފާހަށްއެދޭ ފޯމާއިއެކު ކުރިން އެ
ވެހިކަލްނަމުގައި ސަރަހައްދަށް ވަނުމަށް ހެދިފައިވާ ފާހާއި ،އެ ފާސް ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދި ވެރިފަރާތުގެ ސީޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޯޓް:
.1

ލނޫން އެހެން ވެހިކަލް އެއްގައި ސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެ ހަދާކަން މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑަށް ސާބިތު
ތިމާ ދުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެހިކަ ް
ވެޖެނަމަ ވަގުތުން ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

.2
.3

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަގުތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފޯން ނަންބަރު  3006887އަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.
އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ ރަސްމީގަޑިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު )(Ext: 352

 3329339އަށް ގުޅުއްވުން

އެދެމެވެ.
.4

ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާއިރު އެކާޑުގައި މުއްދަތުހަމަވާން  6މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްވާނަމަ ޕޮލިސްރިޕޯޓް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި ތަކެތި:
ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ފާސް ނެތްނަމަ:




ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ޑުރައިވަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭފޯމް.
ނެގިފަހުން ތިންމަސްނުވާ ޕޮލިސްރިޕޯޓްގެ އަސްލު ) ،ޕޮލިސް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީއެއްނަމަ އަސްލެއްކަން އެނގޭފަދަ ތައްގަނޑެއް އިންނަންވާނެއެވެ(.
ނެގިފަހުން ތިންމަސްނުވާ ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް ) .ފޮޓޯ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ .އަދި ފޮޓޯ ނެގިފައި ހުންނަންވާނީ ހުދުކުލައިގެ
ބެކްރައުންޑެއްގައެވެ(.




ޞައްޙަކަން އެނގޭފަދަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުކޮޕީއެއް.

މިހާރު ވެހިކަލް ދުއްވާ ޑުރައިވަރު ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.

ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ފާސް އޮތްނަމަ:


ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ފާހުގެ ކޮޕީއެއް.

 މިހާރު ވެހިކަލް ދުއްވާ ޑުރައިވަރު ސަރަހައްދަށް ވަންނަ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް.
ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ޑުރައިވަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭފޯމް.

ޞައްޙަކަން އެގޭފަދަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުކޮޕީއެއް.

