    

Application for Electrical Installation Testing
 

Service category
 

 

Normal Service

Express Service

Address :

 

Street :

 

  

Contact person

 

Details of premises

Name :

 

Address :

 

Phone :

 

 

Owner of premises
Name :

 

Address :

 

ID Card No.:

   

   

Details of the Electrical Installation

 

Reason for testing

 

  

  

 

Change meterboard

New connection

Addition to existing wiring

No. / 

 

Type of wiring

 

Three Phase

Single Phase

No. / 

Size / 

 

  
ELCB tested Ref No.

   

Meter No.

Size of main earth conductor (mm²)

   

Items and quantity used
Qty / 

Qty / 

5A SSO installed

 5A

Lights and fans

 

13A SSO installed

 13A

Lighting circuits

  

 15A

Isolator/MCB (three phase)

15A SSO installed

   

Power circuits

Isolator/MCB (single phase)

   
   

    

Main switch and ELCB rating
Main Switch /  

ELCB / 

40A, 230V, 2P

32A, 230V, 2P

40A, 400V, 3P/4P

32A/30mA, 230V, 2P

40A/30mA, 400V, 3P/4P

32A, 400V, 3P/4P

63A, 400V, 3P/4P

40A/30mA, 230V, 2P

63A/30mA, 400V, 4P

   

Applicant’s Information and Agreement

             
I hereby certify that this electrical installation is in accordance with the MEA regulations/standards.

Address :

 

Phone :

  

Date :

 

Signature :

 

Name :

 

Licence No. :

  

  

For ofﬁce use only
WT No. :

/

/

Date :

Received by :

Checked by (Billing Services Dept. use only) :

 

Insulation Resistance (MΩ)
Three Phase /

R-Y

Approved by

 

Y-B

Single Phase /

B-R

R-N

  

B-N

Y-N

Tested by

Sign :

Sign :

Name :

Name :

Date :

Date :

R-E

B-E

Y-E

  

N-E

L-N

L-E

 
N-E

 

No. of visits

 

Test result

State Electric Company Limited, Ameenee Magu, Malé, Republic of Maldives. Phone: (960) 3320982-84 Fax: (960) 3327036 Web: www.stelco.com.mv Email: admin@stelco.com.mv

އިތުރު މަޢުލޫމާތު
.1
.2

ވައިރުޓެސްޓް ކުރުމަށްދާ ތަން ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ ފޯމްގައި ސޮއިކުރިމީހާ ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ގުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތުގެ ޙާޟިރުގައެވެ .އަދި
މިފަރާތަކީ ކުރެވިފައިވާ ވައިރާއިބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ވައިރުޓެސްޓްކުރުމުގެ ފީއަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފޯމަކަށް ސިންގަލް ފޭސް ވައިރެއްނަމަ 75/-ރުފިޔާ ،ތްރީފޭސް ވައިރެއްނަމަ 100/-ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ .އަވަސް

ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ފޯމަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަވަސް ޚިދުމަތުގެއަގު އިތުރަށް ނެގުމަށްފަހު  24ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ހ .ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު  11.00ގެ ކުރިން ވައިރުޓެސްޓް ފޯމް ހުށަހަޅާނަމަ 300/-ރުފިޔާ.
.3

ދނުމަށް އެދޭނަމަ 500/-ރުފިޔާ.
ށ .ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު ވައިރު ޓެސްޓްކޮށް ި

ޓސްޓްފޯމް ބަލައިގަނެފައިދޭ ސްލިޕްގައި އޮންނަ ގަޑީގައި ވައިރު
ވައިރުޓެސްޓްކޮށްދިނުމަށްއެދި ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުން މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވައިރު ެ
ޓެސްޓްކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވަންވާނެއެވެ.

ވައިރުގައި މައްސަލައެއް ހުރެއްޖެނަމަ ވައިރު

ރަގަޅު ކުރުމަށްފަހު އަލުންޖެހޭނީ ވައިރު ޓެސްޓް

ރީޝެޑިއުލް ކުރާށެވެ.

ވައިރު ޓެސްޓްފޯމް ހުށަހެޅުމަށްފަހު ވައިރުޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސަވައި ނުދެއްވައިފިނަމަ

ވައިރުޓެސްޓްކުރުމަށާއި

ރީޝެޑިއުލް ކުރުމަށް  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކަވަ ް
ނވާނެއެވެ .އަދި

ޠލްކުރެވޭނެއެވެ.
ޚިދުމަތަށްއެދި ހުށަހެޅުއްވި ފޯމް ބާ ި
.4

ޝެޑިއުލް ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ޝެޑިއުލް ކެންސަލް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ވައިރުޓެސްޓް ކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ ދުވަހުގެ
އެއްދުވަސްކުރިން މިކުންފުންޏަށް އަންގަވަންވާނެއެވެ.

.5
.6
.7

.8

މިނޫން ގޮތަކަށް ވައިރުޓެސްޓް ކެންސަލް ކޮށްފިނަމަ ވައިރުޓެސްޓްކުރުމަށް ދެއްކެވި ފައިސާ އަނބުރާ

ނުލިބޭނެއެވެ.

އަވަސް ޚިދުމަތަށްއެދި ހުށަހަޅާ ވައިރުޓެސްޓް ފޯމަށް ،ވައިރު ޓެސްޓްކުރުމަށް ދިއުމަށްފަހު ވައިރު ރަގަޅު ނުވިކަމުގައިވިޔަސް އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގުނެގޭނެއެވެ.

މިފޯމަށް ޚިދުމަތްދެވޭނީ އެއްފަހަރުއެވެ .ފުރަތަމަ ފަހަރުން ވައިރު ރަގަޅުނުވެއްޖެނަމަ ފޯމް ބާޠިލްވާނެއެވެ.
ވައިރުޓެސްޓްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް ނުގުޅާނަމަ ދެން އެވައިރަށް

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިދެވޭނީ އަލުން ވައިރު ޓެސްޓް

ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ވައިރުޓެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވައިރަކަށް ގުޅާފައިވާ ކޮންމެ ޑީބޯޑަކަށް ފޯމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ވައިރުޓެސްޓްކުރާތަނަކީ އެއްބުރިއަށްވުރެ އުސްކޮށް ޢިމާރާތްކޮށް ،ވަކިވަކިން ކަރަންޓްލުމަށް ބޭނުންވާ ތަނެއްނަމަ ،އެތަންތަނަށް ނަންކިޔާނީ ތިރީގައި މިވާ
ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ހ .ތިރީބުރިނަމަ .......ގްރައުންޑް ފްލޯރ

ނ .ފުރަތަމަ ބުރިނަމަ............ފަސްޓްފުލޯރ

ށ .ތިރީ ބުރިއަށް އެއްކަރަންޓަށް ވުރެ ގިނަ ކަރަންޓްލާނަމަ

ރ .ފުރަތަމަ ބުރިއަށް އެއްކަރަންޓަށް ވުރެ ގިނަ ކަރަންޓްލާނަ ަ
މ

* ފުރަތަމަ ކަރަންޓަށް .........ގްރައުންޑް ފުލޯރ އޭ

* ދެވަނަ ކަރަންޓަށް  ........ގްރައުންޑް ފުލޯރ ބީ

* ފުރަތަމަ ކަރަންޓަށް  .........ފަސްޓްފްލޯރ އޭ

* ދެވަނަ ކަރަންޓަށް  .........ފަސްޓްފްލޯރ ބީ

ހުރިހާ ފްލޯރއަކަށްވެސް ނަންކިޔަމުން ގެންދާނީ އެތަނަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަމުގެ ފަހަތަށް މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގުޅުވައިގެންނެވެ.
.9

ވައިރުޓެސްޓަކީ މޯ ް
ލޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ޤަވާޢިދުތަކަށް ވައިރުކޮށްފައިވާ ތަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމުގެގޮތުން ކުރެވޭ ޓެސްޓެކެވެ .އެހެންކަމުން އެތަނަކަށް
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާނަމަ މިކުންފުނިން މިކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަ ް
ށ ވައިރު ކުރެވިފައިވާތަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

ވައިރުޓެސްޓް ކުރަން އެދޭފަރާތުން ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ބައެއް މުހިއްމު ކަންތައް
.1

އައު ކަރަންޓެއްލުމަށް އެދޭނަމަ ވައިރުޓެސްޓަށްދާއިރު މެއިން ކޭބަލް/ސަޕްލައި ހުންނަންވާނީ ޑީބޯޑުން ފެށިގެން މީޓަރުބޯޑް ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ހިސާބަށް
ގެންގޮސް ނިމިފައެވެ .އަދި މެއިންކޭބަލް/ސަޕްލައި މެދުވެރިކޮށް ޑީބޯޑަށް ހުންނަންވާނީ ކަރަންޓް ދެވިފައެވެ .މީޓަރުބޯޑް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މެއިންސްވިޗް
ސަޕްލައި ގެންދެވިފައި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ވަދެނިކުމެ އުޅެވޭ ތަނެއްގައެވެ .މެއިންސްވިޗް ކޭބަލްގެ ސައިޒް އަދި ޑީބޯޑްގެ އެތެރެ ވައިރުކުރާ ކޭބަލްގެ

ސައިޒް ،އަދި ސަބްޑީބީގެ މެއިން ކޭބަލްގެ ސައިޒް ކަމުގައި ވާންވާނީ ސިންގަލް ޭ
ފސްނަމަ  ، 6sqmmއަދި ތްރީ ފޭސްނަމަ  16sqmmއެވެ.

.2

އ އެމްސީބީ އަދި އީއެލްސީބީ ހަރުކުރާނަމަ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ ބިމުގައި ހުރެގެން އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި  5ފޫޓާއި  6ފޫޓާއި ދެމެދުގެ
ޑީބޯޑްގަ ި

.3

ކަރަންޓް ގުޅައިދެވޭ މީޓަރުބޯޑް ހަރުކޮށްދެވޭނީ ބޯޑްގެ ތިރީކައިރި ބިމުންފެށިގެން  5ފޫޓަށްވުރެ އުސްނުވާ އަދި  4ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާގޮތަށެވެ.

އުސްމިނެއްގައެވެ .އަދި ޑީބޯޑްގެ ތިރީކައިރި ހުންނަންވާނީ  6ފޫޓަށްވުރެ އުސްނުވާ އަދި  5ފޫޓަށްވުރެ ތިރިނުވާގޮތަށެވެ.

ހންނަންވާނީ ހަރުކުރެވިފައެވެ.
 .4ވައިރުޓެސްޓް ކުރެވޭތަނުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ކަރަންޓް ސާމާނު ު

ނގެ އަސަރު ފޯރާހިސާބުގައި ނުވަތަ ފާޚާނާގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ވޯޓާ ޕްރޫފް ކުރެވިފައެވެ.
 .5ފެ ު
.6

ވައިރުކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ވައިރުކުރުމުގައި މިޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް

ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .މިޤަވާޢިދުގައި އަދި މިމަޢުލޫމާތު ތަކުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނީ މިކުންފުނިންނެވެ.

ކަސްޓަމަރ

ސަރވިސަސް

ކައުންޓަރުތައް

ހުޅުވިފައި

ހުންނާނީ

08.00

ން

14.30

އަށެވެ.

ބަންދު

ދުވަސްތައް

ފިޔަވައި

މިފޯމްބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ތިރީގައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅާލައްވާށެވެ.

މާލެ ، 3338142 ، 3338137:ވިލިގިލި ، 3390699 :ހުޅުމާލެ3350019 :

To download this form please visit http://www.stelco.com.mv/appforms.htm

ކޮންމެ

ދުވަހަކުވެސް

