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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Ministry of Defence
Male’, Rep.of.Maldives

Application for Permit to Trade, Store and Carry Fuel

ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ގުދަން ކުރުމާއި، އުފުލުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

Applicant Details: ފޯމުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:

For companies/Businesses:

For Individuals:

ކުންފުނިތަކަށް/ވިޔަފާރިތަކަށް:

ކުންފުނި/ވިޔަފާރިހިންގާ އެޑްރެސް:ކުންފުނި/ވިޔަފާރީގެ ނަން:

ފޯނު ނަންބަރު: ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

އިމެއިލް އެޑްރެސް:

އިމެއިލް އެޑްރެސް:

Company/Bussiness Name:

Name of the Owner:

Name:

Phone Number:

E-Mail Address:

E-Mail Address:

Company/Bussiness Address:

Address:

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް:

އެޑްރެސް:ނަން:

ފޯނު ނަންބަރު:އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު: ID Card Number:Phone Number:

:Details of Fuel Storageތެޔޮ ރައްކާކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު:

Address: ބިމުގެ ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓުން):އެޑްރެސް:

ތާނގީގެ ކެޕޭސިޓީ (ލީޓަރުން)*:ތެޔޮ އަޅާ ތާނގީ ހަދާފައިވާގޮތް:

ބަހައްޓާފައިވާ ތާނގީގެ އަދަދު:

Land Area:

Details of the tank(s) built:Tank(s) capacity (in liters):

-ދަގަނޑުން ހަދާ ވަޅުލާފައި:
-ދަގަނޑުން ހަދާ ބިމުން މަތީގައި:

-އެހެނިހެން (ތިރީގައި ތަފްޞީލް ހިމެނުއްވުމަށް):

-އެހެނިހެން (ތިރީގައި ތަފްޞީލް ހިމެނުއްވުމަށް):

-Metal and Buried

-Metal and Above Ground

-Others (provide details below):

-Others (provide details below):

Number of tanks:

ދ(*ކޮންމެ ތާނގީއެއްގެ ކެޕޭސިޓީ ވަކިން ހިމެނުމަށް)
(Please provide capacity of each tank separately)

ތެޔޮ ރައްކާކުރާތަނާއި، ވަށައިގެންވާ އިމާރާތްތަކާއި ހުރި ދުރުމިން (މީޓަރުން):
Distance between fuel storage and other buildings in close proximity (in meters):

 ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:

 ޑިސްޕެންސަރުގެ އަދަދު:

 Mechanism for fuelތެޔޮ އަޅައިދިނުމަށް/މިނެދިނުމަށް
pumping / measuring:

:By dispensers--ޑިސްޕެންސަރުން:

 ,If by dispensersޑިސްޕެންސަރުންނަމަ،
number of dispensers:

 - ފޯމް ޕޯރިންގ ސިސްޓަމް
- ޑްރެންޗަރ ސިސްޓަމް

 - ސީ.އޯ 2
- ފޯމް

- ޑީ.ސީ.ޕީ

:Fire Safety Systems in Place ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް:

:Total fire extinguishers -- އަލިފާންނިވި (ޖުމްލަ އަދަދު):

- Co2

- Foam

- DCP

- Foam Pouring System

- Dencher System
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:Fuel Carrying Vehicle detailsތެޔޮއުފުލާ އެއްގަމު އުޅަނދާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:

އުޅަނދުގެ ޗެސިސް/ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

ތެޔޮ އަޅާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:

Vehicle registration / chassis number:

-އެހެނިހެން (ތިރީގައި ތަފްޞީލް ހިމެނުއްވުމަށް):
-Others (provide details below):

-އެހެނިހެން (ތިރީގައި ތަފްޞީލް ހިމެނުއްވުމަށް):
-Others (provide details below):

އުޅަނދުގެ ބާވަތް:
- އޮރިޖިނަލް ބައުޒަރު
- މޮޑިފައިޑް ބައުޒަރު

Type of Vehicle:

- Original Bowser

- Modified Bowser

:Tank Capacityތާނގީގެ ކެޕޭސިޓީ (ލީޓަރުން):

Fuel Pumping set up:

Type of Pump: ޕަންޕުގެ ވައްތަރު:
ތެޔޮ އަޅައިދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ 

Using Pump -- ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން:

 - ސީ.އޯ 2

:Fire Safety Systems in Place ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް:

:Total fire extinguishers -- އަލިފާންނިވި (ޖުމްލަ އަދަދު):

- DCP - Co2ީޑީ.ސީ.ޕ - Foam -- ފޯމް

:Type of fuel intended to carryއުޅަނދުގައި އުފުލުމަށް ހުއްދައަށްއެދޭ ތެލުގެ ބާވަތް:

ޑީސަލްޕެޓްރޯލް PetrolDieselުކަރާސީނKerosene Aviation Gasoline އޭވިއޭޝަން ގޭސޮލިން

ކަރަންޓު ވައިރު ކޮށްފައި ހުރިގޮތް:
- އެތެރެއަށް ނުވަދެ ބޭރުން ކަރަންޓް ކަނޑާލެވޭގޮތަށް:

- ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް ލައްވައި ސްވިޗްތަކާއި ދިއްލުންތައް ފްލޭޝް ޕްރޫފްކޮށްފައި:
- ކޭސިންގ އަށް ލައްވައިގެން:

Electric Wiring Details:

- Power can be turned off from outside:

- Conduit piping and flash proof switches and lights:

- Enclosed in casing:

:Others (provide details below)--އެހެނިހެން (ތިރީގައި ތަފްޞީލް ހިމެނުއްވުމަށް):

:Type of fuel intended to traded/storedވިޔަފާރިކުރުމަށް / ގުދަންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ތެލުގެ ބާވަތް:

ޑީސަލްޕެޓްރޯލް PetrolDieselުކަރާސީނKerosene Aviation Gasoline އޭވިއޭޝަން ގޭސޮލިން

:Fuel Carrying Vessel detailsތެޔޮއުފުލާ ކަނޑު އުޅަނދާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު:

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

ތެޔޮ އަޅާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:

Vehicle registration:

-އެހެނިހެން (ތިރީގައި ތަފްޞީލް ހިމެނުއްވުމަށް):
-Others (provide details below):

-އެހެނިހެން (ތިރީގައި ތަފްޞީލް ހިމެނުއްވުމަށް):
-Others (provide details below):

:Tank Capacityތާނގީގެ ކެޕޭސިޓީ (ލީޓަރުން):

Fuel Pumping set up:

Type of Pump: ޕަންޕުގެ ވައްތަރު:
ތެޔޮ އަޅައިދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ  Using Pump -- ޕަންޕު ބޭނުންކޮށްގެން:

 - ސީ.އޯ 2

:Fire Safety Systems in Place ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް:

:Total fire extinguishers -- އަލިފާންނިވި (ޖުމްލަ އަދަދު):

- DCP - Co2ީޑީ.ސީ.ޕ - Foam -- ފޯމް

:Type of fuel intended to carryއުޅަނދުގައި އުފުލުމަށް ހުއްދައަށްއެދޭ ތެލުގެ ބާވަތް:

ޑީސަލްޕެޓްރޯލް PetrolDieselުކަރާސީނKerosene Aviation Gasoline އޭވިއޭޝަން ގޭސޮލިން

:Hull structure of vesselއުޅަނދުގެ ހަލް ހަދާފައިވާ ގޮތް:

Non Combustible Metal: ހުޅުނުހިފާ ބާވަތުގެ މައުދަނުން/ ދަގަނޑުން:

:Declaration by applicant ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤްރާރު:

މަތީގައި ވަނީ އަހުރެން ތެލުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ގުދަން ކުރުމާއި، 
އުފުލުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނާއި / އުޅަނދާއި ބެހޭ ގޮތުން ދީފައިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ. 

ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ގުދަން ކުރުމާއި، އުފުލުމުގައި، 
އޮފް ޑިފެންސްގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާނަމެވެ.

މިނިސްޓްރީ ތެލުގެ 

I declare that the information stated in this form is 
true. Furthermore, I agree to store, trade and carry fuel 
according to the rules and regulations set by Ministry 
of Defence. 

ތާރީޚްސޮއި / ތައްގަނޑުމަޤާމްނަން NameDesignationSign /  SealDate

:Location of useބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން:

:Location of useބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން:
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Required Documents: ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
1- ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ

(މިކުރެހުމުގައި ބިމުގެ ބޮޑުމިނާއި، 2- ތެޔޮ ވިއްކަން ހަދާފައިވާ ތަނުގެ ކުރެހުން
ވަށައިގެންވާ އިމާރާތްތަކާއިހުރި ދުރުމިނާއި، ތާނގީތައް ބެހެއްޓިފައިވާގޮތް، 
އަދި ޑިސްޕެންސަރ ބެހެއްޓިފައިވާ ގޮތާއި ގޮތާއި އަދަދު އެނގެން އޮންނާންވާނެއެވެ.)

3- ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދެއްނަމަ، އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

ނގޭނެ  4- އެތަނަކީ ތެޔޮ ރައްކާކޮށް ގުދަންކުރުމަށް ދީފައިވާ ބިމެއްކަން އެ
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން

ގެ  ނީ ފު ން މަ ކު ނަ އް ޏެ ން ފު ން (ކު
ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ)

:For Office use onlyހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް:

:Form Received byފޯމު ބަލައިގަތް މުއައްޒިފުގެ:

ނަން:
މަޤާމް:

Name:

Designation:

Signature:

Date:

ސޮއި:
ތާރީޚު:

:Receipt of Applicationފޯމު ބަލައިގަތްކަމުގެ ރަސީދު:

:Applicantފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:

ނަން:

ނަން:

މަޤާމް:
Name:

Designation:

Signature:

Date:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

The above form has been received by this office. މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު މިއޮފީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފީމެވެ.
Date received:..................................................................
Name:...............................................................................
Signature:.........................................................................
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