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މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

Ministry of Environment and Energy

ރއްޖެ.
ދވެހި ާ
މާލެި ،

Male’, Republic of Maldives.

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން
ނަންބަރު:

(IUL)438-ENV/438/2017/226

އިއުލާން
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުއާހަދާއެއް ކަމުގައިވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓަންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި
އޯޒޯން ލޭޔަރ ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އެގޮތުން
މިމިނިސްޓްރީން ހިންގަމުން ގެންދާ

"ރިޕްލޭސްމެންޓް އިންސެންޓިވް ސްކީމް'ގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި

ގޭބިސީތަކުގައި ހައިޑްރޯ ކްލޯރޯ ފްލޮރޯ ކާރބަން (އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ) ގޭސް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށްޓަކައި ،ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި
އެއަރކޮންޑިޝަނަރާއި ރެފްފިޖަރޭޓަރުގެ ބާވަތްތައް ބައްލަވައިގަތުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ސްކީމްގެ
ދަށުން ހުށަހެޅޭ ފޯމްތައް އިވަލުއޭޓްކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ބެލެވޭނެއެވެ.



ކުންފުނީގައި  R22ބޭނުންކުރާ މިންވަރު



ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އިކުއިޕްމަންޓްގައި  R22ބޭނުންކުރާ މިންވަރު



ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އިކުއިޕްމަންޓް ބޭނުން ކުރާތާ ވީ އަހަރު



ބަދަލުގައި ބައްލަވައި ގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިކްއިޕްމަންޓްގައި ބޭނުންކުރާ ގޭހުގެ ގްލޯބަލް ވާރމިން ޕޮޓެންޝިއަލް
(ޖީ.ޑަބްލިޔު.ޕީ)

ވީމާ ،މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް  www.environment.gov.mvގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ
އަދި މި އިއުލާނާއި އެކީ އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ "އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފޯރ ރިޕްލޭސްމަންޓް އިންސެންޓިވް ޕްރޮގްރާމް" ފޯމުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  27ނޮވެންބަރ  2017ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  1400ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ .މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އިވަލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި
ދެންނެވީމެވެ.

 27ސަފަރު  1439ހ.
 16ނޮވެމްބަރ  2017މ.
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Green Building, Handhuvaree Hingun,
Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.
+(960) 301 8300
+(960) 301 8301
www.environment.gov.mv

Application form for Replacement Incentive Programme
1.Applicant Details
Type of Applicant

Individual



National ID No:

Business/Organization



Registry No:

Name:
Address:

Contact No:
Email ID:

2. Proposed Equipment for Replacement
Type of Equipment

Split Type AC



Deep Freezer



Household Refrigerator



VRV (multi split type )



Chest Freezer



Household Chiller



Others



Quantity of Equipment
Total quantity of R-22
used in the
company/individual
(kg)
Quantity of HCFC used
for the proposed
equipment (kg)
Age of the equipment
Refrigerant to be used
for replacement (Low
GWP refrigerant)

