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ނަންބަރު:

މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

151/IUL/2011/02

ނ
ިއ ުޢލާ ް
ހ
ކރުމަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކޭބަލްގެ ކަލަރ ކޯޑް އާބެ ޭ
ވައިރު ު
ކށް
މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  151/IUL/2008/01އިޢުލާނުން  30ޖެނުއަރީ  2008ގައި ޢާއްމު ޮ
އެންގިފައިވާނޭފަދައިން ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުތަކުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަލަރކޯޑަކީ ބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑާރޑް )ބީއެސް( ގެ
ރމުން އަންނަ ކަލަރކޯޑެކެވެ .މިކަލަރ ކޯޑްގައި ހުންނަނީ ސިންގަލް
ކޑް މިންގަޑު އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ބޭނުންކު ަ
ކުރީގެ ކަލަރ ޯ
ފޭސްނަމަ ފޭސްއަށް ރަތްކުލަ އަދި ނިއުޓްރަލްއަށް ަ
ދކުލަ،
ކޅުކުލައެވެ .އަދި ތްރީ ފޭސް ނަމަ ފޭސް  1އަށް ރަތްކުލަ ،ފޭސް  2އަށް ރީ ޫ
ފޭސް  3އަށް ނޫކުލަ އަދި ނިއުޓްރަލްއަށް ކަޅު ު
ކލައެވެ.
ނންކުރަމުންދާ ކަލަރކޯޑްކަމަށްވާ "ހާމަނައިޒްޑް
ވނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ބޭ ު
ބީއެސް ގެ ކަލަރކޯޑް މިހާރު ަ
ކޭބަލް ކަލަރ" އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ" .ހާމަނައިޒްޑް ކޭބަލް ކަލަރ" މިންގަޑުގައި ހުންނަނީ ސިންގަލް ފޭސްނަމަ ފޭސްއަށް މުށިކުލަ އަދި
ޅކުލަ ،ފޭސް  3އަށް އަޅިކުލަ އަދި
ނިއުޓްރަލް އަށް ނޫކުލަ އެވެ .އަދި ތްރީ ފޭސްނަމަ ފޭސް  1އަށް މުށިކުލަ ،ފޭސް  2އަށް ކަ ު
ނިއުޓްރަލްއަށް ނޫކުލައެވެ.
ޓ
ކޑަށް މިގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ،ބީއެސް ސްޓޭންޑަރޑް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ކަރަން ު
ބީއެސް ކަލަރ ޯ
ނަރާއި ކޭބަލް އުފައްދަމުންއައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބީއެސްގެ މި އައު ކަލަރކޯޑާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތައް
ބަދަލުކުރަމުންނެވެ.
ދތިވާނެކަމަށް
ކބަލް ލިބުން ކުރިމަގުގައި ަ
އ މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަލަރ ކޯޑަށްފެތޭ ޭ
ވީމާ ،ރާއްޖޭގަ ި
ރމުންދާތީ،
ފެންނާތީ އާއި "ހާމަނައިޒްޑް ކޭބަލް ކަލަރ" މިންގަޑަށް އުފައްދާފައި ހުންނަ ކޭބަލް މިހާރުވެސް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓްކު ަ
އެތަކެތި ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަ ަ
މކަށްވާތީ" ،ހާމަނައިޒްޑް ކޭބަލް ކަލަރ" މިންގަޑަށް
ރއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަލަރ ކޯޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް ސްލީވް ލައްވައިގެން ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓު ވައިރުގެ
ކބަލް ،މިހާރު ާ
އުފައްދާފައިވާ ޭ
މއްކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.
ނިޒާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުން އެއީ ހުއްދަ ކަ ެ

މނައިޒްޑް ކޭބަލް ކަލަރ" މިންގަޑުގެ ނަރު
ނަމަވެސް" ،ހާ ަ

ދ
ބޭނުންކުރައްވާ ނަމަ އެއްވައިރިން ނިޒާމެއްގައި މުޅިން ހުންނަން ޖެހޭނީ "ހާމަނައިޒްޑް ކޭބަލް ކަލަރ" މިންގަޑުގެ ނަރެވެ .އަ ި
"ބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑާރޑް" )ބީ.އެސް( މިންގަޑުގެ ނަރު ބޭނުންކުރައްވާ ނަމަ އެއްވައިރިން ނިޒާމެއްގައި މުޅިން ހުންނަން ޖެހޭނީ
އ
"ބްރިޓިޝް ސްޓޭންޑާރޑް" )ބީ.އެސް( މިންގަޑުގެ ނަރެވެ .މި  2މިންގަޑުގެ ނަރު އެއް ވައިރިންގ ނިޒާމެއްގައި އެކުއެކުގަ ި
ކމު ަ
ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެއް ަ
ގއި ހަނދުމަފުޅުކޮށް އެރުވުމަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
ވން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މި އޮތޯރިޓީއާ ގުޅުއްވުން
މިކަމާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރައް ަ
އެދެމެވެ .މި އޮތޯރިޓީއާ ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރަކީ  3004216އެވެ.
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