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ދ

ކނ ނގމގ ޚދމތށ އދ ފމސ
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 Bފމ

)ބލޑނގ/ރއލ އސޓޓ(

ވރޝނ 18.2

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ނަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު

އީމެއިލް

އެދޭ ޚިދުމަތް

ހ

 -1އަލަށް ޚިދުމަތް ފެށުމަށް

އެޑްރެސް

ފަންގިފިލާގެ ޢަދަދު

މަގު/ގޯޅި

އެޕާޓްމަންޓްގެ ޢަދަދު

ބުލޮކް

ހ

 -2ޚިދުމަތަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް
އީމެއިލް

ފޯނު ނަންބަ ު
ރ
ކުރީގެ ފޯނު ނަންބަރު

ކުރީގެ އީމެއިލް

މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފޯނު ނަންބަރު

މިހާރު ބޭނުންކުރާ އީމެއިލް

ހ

 -3ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް

ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް:

އެޑްރެސް

އެޕާޓްމަންޓްގެ ޢަދަދު

ފަންގިފިލާގެ ޢަދަދު

ބުލޮކް

މަގު/ގޯޅި
ސަބަބު

މި ބައި ފުރިހަމަކުރާނީ ބިލް ކުރާ އެޑްރެސް ތަފާތުވާނަމަ
ނަން

މަގު/ގޯޅި

އެޑްރެސް

ފަންގިފިލާ

ގުޅޭނެ ނަންބަރު

އެޕާޓްމަންޓް

އީމެއިލް

ހ

ޚިދުމަތަށް އެދޭއިރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
.1

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

.2

ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު )ބިލްޑިންގ/ރިއަލް އެސްޓޭޓް( ކ

.3

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ލިޔުން/ރަސީދު )ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އެދޭނަމަ(

ހ

ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުން
ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން
.1

ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ކުންޏެއް ހުންނަންވާނީ ވަސް އަދި ދިޔަ ބޭރު ނުވާނެހެން ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރެވިފައެވެ .ކުނިވާޒާތުގެ
ކުނި ހުންނަންވާނީ އެހެން ކުންޏާ އެކުނުވާނެހެން ވަކިން ބަންދުކުރެވިފައެވެ .އަދި ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއެއްގެ ކުނި އެއް ޑަސްބިނެއްގައި
ނުވަތަ ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

.2

ހ

ފަރުނީޗަރ ،ދަގަނޑު ،ގޭތެރެ ސާފުކޮށްފައި އުކާލެވޭ ކުންޏާއި އެހެނިހެން ބާވަތުގެ ބޮޑެތި ކުނި )ބަލްކީ ވޭސްޓް( މި ޚިދުމަތުގެ ތެރޭގައި
ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ގ

.3

ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދިޔަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު )ބިލްޑިންގ/ރިއަލް އެސްޓޭޓް( ގައި އެކަމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައި)ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އެދޭ ނަމަ 5 ،ދުވަސް
ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދ

.4

ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އެދި ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ހުރިހާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

.5

ބިލް ތައްޔާރުވިކަމުގެ އެސް އެމް އެސް ލިބުމުން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކަވާނަމަ

ހ

ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ .ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުންނެވެ .ލ

.6

ފާއިތުވެ ދިޔަ މަހުގެ ބިލާގުޅޭ ޝަކުވާ ފޯމު ފެށޭ މަހުގެ 10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ
ހފޯމު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ .ލ

ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
.1

ކުނި އުކާލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުނި ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އުކާލެވޭނެއެވެ .ލ

.2

ޚިދުމަތް ދެވޭ ފަރާތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން ބިލް ތައްޔާރުކޮށް އެސް އެމް އެސް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ހ

ޚިދުމަތުގެ އަގު
ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ،ޢިމާރާތުގައި އެކުލެވޭ ކޮންމެ އެޕާރޓްމަންޓްއަކުން  100/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުންނެވެ .ކޮންމެ ޢިމާރާތަކަށް ވެސް ބިލް ކުރާނީ މަހަކު
އެއްފަހަރުއެވެ .އެއް މަހަށްވުރެ ގިނަ މަސްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ބޭނުންވާނަމަ އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.

ހ

ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު
އަޅުގަނޑު ،---------------------------މި ފޯމުގައި ދީފައި ވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި ،ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ .ދ

ތާރީޚު

ސޮއި

އޮފީސް ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން

ތާރީޚު

