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ދިވެހިރާއްޖެ.

ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭފޯމް
 .1ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް


މރުގެ މަސްޢޫލުވެރިކަމުގެ
( ށ) ކަސްޓަ ަ
ށ
(ނ) ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަ ް
(ހ) އެޑްރެހެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ދަށަށް އެޑްރެހެއް އިތުރުކުރުމަށް  /މައުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށް

 .2ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު
ނަން

------------------------------------------------------------------------------------------------------

އެޑްރެސް......................................................................................................................................:
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު --------------------------------------------------------------
ފޯނު  ------------------------------މޮބައިލް  -----------------------އީމެއިލް ---------------------------------
 .3ކުނި ނަގަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް
ގޭގެ ނަން  -----------------------------------------މަގު ----------------------------------------------------
ރަށް  ------------------------------------------އަތޮޅު ---------------------------------------------------------
ށން ބޭނުންވާ ތާރީޙް ---------------------------------
ނބަރު  ------------------------------ކިދުމަތް ފަ ަ
މޮބައިލް ނަ ް
 .4ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން ފޮނުވަންޖެހޭ އެންގުންތަކާއި ،ނޯޓިސްތައް ފޮނުވަން އެދޭ އެޑްރެސް (މި ބައި ފުރިހަމަ ކުރާނީ ،ކުނި ނަގަން
ބެނުންވާ އެޑްރެސް ތަފާތުނަމައެވެ).
ގޭގެ ނަން  ----------------------------------މަގު -----------------------------------------------------------
ބރު -------------------------------------------------
ނ ަ
ރަށް  ---------------------------------------މޮބައިލް ނަ ް
އީމެއިލް --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .5ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް
ގޭގެ ނަން  -------------------------------------މަގު ---------------------------------------------------------------
ނބަރު ----------------------------------------------------
ރަށް  ------------------------------------------މޮބައިލް ނަ ް
ރޙް ------------------------------------------------------------------------------------
ނންވާ ތާ ީ
ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ބޭ ު
ނންވާ ސަބަބު ------------------------------------------------------------------------------------
ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ބޭ ު
ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ
ކންޏެއް ހުންނަންވާނީ ވަސް އަދި ދިޔަ ބޭރުނުވާނެހެން ރަނގަޅަށް ބަންދު ކުރެވިފައެވެ .ކުނިވާ
 )1ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ު
ނދު ކުރެވިފައެވެ.
ކންޏާ އެކުނުވާނެހެން ވަކިން ބަ ް
ޒާތުގެ ކުނި ހުނަންވާނީ އެހެން ު
 )2ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދިޔަ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،ކުނި ނެގުމުގެ ޙިދުމަތައް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  5ދުވަސް
ތެރޭގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .އަދި ޙިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އެދޭނަމަ 5 ،ދުވަސް ކުރިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ނ ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރި
ނނާ ީ
ހށަހަޅާނަމަ  ،ފޯމު ބަލައިގަ ް
 )3އެޑްރެސް ބަދަލުވެގެން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް އެދި ފޯމު ު
ހުރިހާ މަހަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
 )4ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  11ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވި މަހުގެ ކުނީފީގެ ފައިސާ ދައްކަވަންވާނެއެވެ .ފައިސާ ނުދައްކަވާނަމަ
ލބިދާނެ ގެއްލުމެއްގެ
ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ .އަދި ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވޭ ހާލަތުގައި ސަބަބުން ި
ޒިންމާ އުފުލާނީ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުންނެވެ.
ޚިދުމަތައް ނަގާ ފީގެ ތަފްޞީލް
 .1ގޭބިސީތަކުން( 151011 :ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ)
 .2ކުންފުނި ،ވިޔަފާރީ ،ކުލަނބު ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާ ތަކުން( 211011 :ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ)
ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ދނޫން  2ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް
 )1ޚިދުމަތަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަން ު
ޚިދުމަތް ފެށޭނެއެވެ.
 )2ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާއްތަކުގެ ކުނި ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އުކާލެވޭނެއެވެ.
ތތަކެވެ.
ގބިސީގައި އާއްމުކޮށް އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަ ް
 )3ކައުންސިލްގެ ކުނި ނެގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން ނެގޭނީ ެ
 )4ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާއްތަށް ކުނީފީ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމް ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  0011އިން  13011އަށް
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނާނެއެވެ.
ލިޔެކިޔުން ތަކުގެ ޗެކްލިސްޓް (މި ފޮމާއެކު މި ލިޔުންތައް ލުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
ގ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތު ެ
މަސްއޫލުވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ (ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތާ ތަފާތުވާނަމަ)
E-mail: info@kondey.gov.mv
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އިޤުރާރު
މިފޯމުގައި ދީފައިވަނީ ތެދު މައުލުމާތު ކަމަށާއި ،ފޯމުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ބސްވަމެވެ .އަދި ޚިދުމަތް
މސްއޫލުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި އެއް ަ
ނ ަ
އެއްބަސްވަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑަކީ މި މުއާމަލާތާ ގުޅިގެ ް
ނ
ރ ް
އ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  11ވަނަ ދުވަހުގެ ކު ި
ކނީފީގެ ގޮތުގަ ި
ހޯދަމުންދާ ނަމަ ު
ދެއްކުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
ފުރިހަމަ ނަން --------------------------------------------------------
ރ ----------------------------ތާރީޙް ---------------------------------------------------
ގުޅޭނެ ނަންބަ ު
ސޮއި އަދި ތައްގަނޑު ---------------------------------------------------------------------------------
އޮފީސް ބޭނުމަށް
ނން -------------------------------------------------------------------------
ފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ަ
ތާރީޙް -----------------------------------------------------------------------------------------------
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