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މާލ٬ެ ދިވެހިރާއްޖެ

އަލަށް
ލައިސަންސް

ގެއްލިގެން

ލައިސަންސް

ހަލާކުވެގެން

ލައިސަންސް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ

ކުރީގެ ލައިސަންސް ނަންބަރު ނޫނީ ޓްރާންސީވަރުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު
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ޓްރާންސީވަރު ބަހައްޓާތަން:

އުޅަނދު ނުވަތަ ވެހިކަލެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

ނޑު ސޮއި:  ތައްގަ
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މޭކް:

މޮޑެލް ނަންބަރު:

ސީރިއަލް ނަންބަރު:

ވައްތަރު: 

އައުޓްޕުޓް ޕަވަރ:

އެމިޝަން:

ބޭންޑްވިތް:

ފްރިކްއެންސީ ބޭންޑް:
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ހުއްދަކޮށްފައިވާ ފްރިކްއެންސީ:

އިތުރު ތަފްޞީލް:

ސޮއި: ޗެކް ކުރި:

އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަންބަރު:

ކޯލްސައިން:

ތާރީޚް: ލައިސަންސް ނަންބަރު:

ސޮއި:

ނަން:

ތާރީޚް:

ގަޑި:

ސޮއި:

ނަން:

އެޑްރެސް:

ތާރީޚް:

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
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Tel: 3030300                               Fax: 3320000                               www.cam.gov.mv                               Email: admin@cam.gov.mv

ލޭންޑް މޮބައިލްމެރިޓައިމް މޮބައިލްފިކްސްޑް

ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

މޯބައިލް ނަންބަރު:

އިމަޖެންސީގައި ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

އައިޑީ ކާޑު/ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

މިހާރުގެ އެޑްރެސް:

އީމެއިލް އެޑްރެސް:

ރިފަރެންސް ނަންބަރު:
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ޓަގުލޯންޗު އެހެނިހެން:ބާޖުޔޮޓު ބޯޓުދޯނި
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އުޅަނދުގެ ވައްތަރު:

އުޅަނދުގެ ނަން:
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ތާރީޚް: 
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ޓްރާންސްމިޓިންގ ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ފީ އަކީ އަހަރަކަށް -/200 ރުފިޔާއެވެ. ލައިސަންސުގެ ފީ އެންމެ މަދުވެގެން ދެއްކޭނީ 

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ގިނަވެގެން 3 (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެކެއް  1 ( )

ޓްރާންސީވަރު ޗެކްކޮށް ރަގަޅުނަމަ ފީ ދެއްކުމަށް  މެދުވެރި ކޮށެވެ. ނޑޭރި ޕޯރޓަލް  (https://bandeyripay.finance.gov.mv)   ފީ ދެއްކޭނީ ބަ

ރިފަރެންސް ނަންބަރު ދޫކުރުވޭނެއެވެ.  ބޭނުންވާ
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ފީ ނުދައްކާ 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، ލައިސަންސް ބާޠިލް ވާނެއެވެ.

11.2   ޒިންމާވާނެ ދިވެއްސެއްގެ އައި.ޑީ. ކާޑު އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ 

       އާއި ޒިންމާ ނަގާނެކަމުގެ ލިޔުން؛ ނުވަތަ

10.     ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ޓްރާންސްސީވަރަކީ، ވެރިފަރާތް ސާބިތުވާނެ އެއްވެސް ލިއުމެއް ނެތް  ޓްރާންސްސީވަރެއްނަމަ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

       "ވެރިފަރާތް ސާބިތުކުރާ ފޯމު"

11.     ބިދޭސީއެއްގެ ނަމުގައި ލައިސަންސް ހަދަން ބޭނުންވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

11.1   ޕާސްޕޯރޓް ކޮޕީ ނުވަތަ ވާރކް ޕާރމިޓްގެ ކޮޕީ؛

11.3   ޒިންމާވަނީ ކުންފުންޏަކުންނަމަ އެކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އާއި ޒިންމާ ނަގާނެކަމުގެ ލިޔުން.

9.     ޓެކްސީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދެއްނަމަ، ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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2.     ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ " ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމު"

4.     ރާއްޖެއިން ގަތް ޓްރާންސީވަރެއްނަމަ، ޓްރާންސީވަރު ވިއްކި ފަރާތުގެ ބިލް. މި ބިލުގައި ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ

       ނަމާއި އެޑްރެސް އެގޭނެހެން އޮންނަންވާނެއެވެ.       

5.     ޓްރާންސީވަރު ގަތްކަމަށް ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތް ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ދޫކުރާ ބޮންޑް ސްލިޕްގައިވާ ފަރާތް

       ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ " ޓްރާންސީވަރުގެ ލައިސަންސް ހައްދާދިނުމާމެދު

       އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ފޯމު" 

6.     ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ، އައި.ޑީ ކާޑުގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީ  

7.     ލައިސަންސަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

8.     އުޅަނދަކަށް ލައިސަންސް ހައްދަން ބޭނުންވާނަމަ، އެ އުޅަނދަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

1.     ޓްރާންސްމިޓިންގް ސްޓޭޝަން ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޓްރާންސީވަރު 

3.     ވެރިފަރާތްކަން އެގޭނެ ލިއުމެއް (އިންވޮއިސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ދޫކުރާ ބޮންޑް ސްލިޕް ފަދަ ތަކެތި)

9.1   ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ 

9.2   ޓެކްސީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސީ ސެންޓަރުން، އެ ސެންޓަރުގެ ފްރިކްއެންސީ ބޭނުންކުރުމާމެދު 

      އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލިއުން.
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