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ކނ ނގމގ ޚދމތށ ރޖސޓރކރނ
)ބލޑނގ ސރވސ(

 .1ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ވރޝނ 21.3

)މި ބައި ފުރިހަމަކުރުން ލާޒިމުވާނެ(

ހ

ގޭގެ ވެރިފަރާތް

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު
ފޯނު

 .2މަސްޢޫލުވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

އީމެއިލް

މޮބައިލް

)ފުރުން ލާޒިމް(

)ފުރުން ލާޒިމް(

)ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތާއި ތަފާތުނަމަ(

މަސްޢޫލުވާ ފަރާތުގެ ނަން

)ގޭގެ ވެރިފަރާތް ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކުން ބިލްތަކަށް މަސްޢޫލުވާނަމަ ޕަބްލިކް ނޯޓަރައިޒްޑް ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ /ވެމްކޯގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް މަސްޢޫލުވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކޮޕީއާއިއެކު ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(.

އެޑްރެސް

އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު
މޮބައިލް

އީމެއިލް

)ފުރުން ލާޒިމް(

ސޮއި

)ފުރުން ލާޒިމް(

 .3ކުނި ނަގަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް
ގޭގެ ނަން  /އިމާރާތުގެ ނަން
ފަންގިފިލާގެ އަދަދު
ސިޓީ  /އަތޮޅު

މަގު
އެޕާޓްމަންޓުގެ އަދަދު
ބްލޮކް

އަވަށް
މޮބައިލް

ރަށް
ޚިދުމަތް ފަށަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް

 .4ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ
 (1ކުނި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ކުންޏެއް ހުންނަންވާނީ ވަސް އަދި ދިޔަ ބޭރު ނުވާނެހެން ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރެވިފައެވެ .ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި ހުންނަންވާނީ އެހެން
ކުންޏާ އެކުނުވާނެހެން ވަކިން ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

ހ

 (2މި ފޯމުގައިވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ މައުލޫމާތެއް ބަދަލުވާތާ  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ދ

 (3ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އެދޭނަމަ 5 ،ދުވަސް ކުރިން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ .އެކައުންޓް ކެންސަލް ކުރެވޭނީ ،ހުރިހާ ބިލަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ހ

 (4ބިލް ފޮނުވާތާ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ .ފައިސާ ނުދައްކަވާނަމަ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވެމްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
އަދި ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުންނެވެ.

ހ

 (5ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ބިލު "ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް" ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެނާއި ،ކަރަންޓް ފަދަ ބިލަކާއިއެކު ހިމަނައިފިނަމަ،
އެގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.

ހ

1
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ދ

 .5ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް
)މި ފޯމާއިއެކު މި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ(.

ޚިދުމަތައް އެދޭ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ )ދެފުށް ހިމެނޭ ގޮތަށް(

ށް

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ  /އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ފްލެޓުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ )ހުރިހާ ސަފްހާއެއް ހިމެނޭގޮތަށް(

ށް

ޕަބްލިކް ނޯޓަރައިޒްޑް ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ  /ވެމްކޯގެ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތް ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ )ގޭގެ ވެރިފަރާތް ފިޔަވާ
ށ މަސްޢޫލުވާނަމަ(
އެހެން ފަރާތަކުން ބިލްތަކަ ް
ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ
ހ

ށް

*ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައި ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ ޙާލަތެއްގައިވާނަމަ ،ވެރިފަރާތުގެ މަންމަ  /ބައްޕަ  /އަނބިމީހާ  /ފިރިމީހާ  /އުފަން ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ނިޔާވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއަކަށް މި

ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މި ހާލަތުގައި ފުރިހަމަކުރާނީ ފޯމުގެ ސެކްޝަން  1އެވެ .އަދި ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހ

އިޤުރާރު
މި ފޯމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު މައުލޫމާތުކަމަށާއި ،ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

ފުރިހަމަ ނަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު
ތާރީޚު

ސޮއި

އޮފީސް ބޭނުމަށް
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަން

ތާރީޚް
ސޮއި

2

ހ

