f
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
Maldive Gas Private Limited
Head Office, H. Maizan, Sosun Magu
)Tel: 333 5614, Fax: 333 5615 (Email: info@maldivegas.com
Male’ Distribution Unit: Hotline: 332 5473, 332 8118, 332 8338, Fax: 331 4797
Hulhumale’ Distribution Unit: Hotline: 335 6565, Fax: 335 6789
Thilafushi Plant: Tel: 793 5614, Fax: 664 0115
MGPL / APL01

އެޖެންޓުކަމަށް އެދޭ ފޯމް
 - 01ފުރިހަމަ ނަން :

 - 09އައިޑީ ނަމްބަރ :

 - 02މިހާރުގެ އެޑްރެސް :

 - 10ފޯން :

 - 03ދާއިމީ އެޑްރެސް :

 - 11ފެކްސް :

 - 04ވިޔަފާރިކުރާ ފިހާރައިގެ ނަން :

 - 12އީމެއިލް :

 - 05ވިޔަފާރި ފެށި ތާރީޚް :

 - 13ފިހާރަހުރި ރަށް :

 - 06ރައުސުލްމާލް )ރުފިޔާ(:

 - 14ވިޔަފާރީގެ ބާވަތް:

 - 07މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތް:

 - 15މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ )ގާތްގަޑަކަށް(:

 - 08ބޭނުންވާ ސިލިންޑަރުގެ އަދަދު:

 - 16ބަދަލުގައި ސޮއި ކުރާނަމަ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ:

އަހުރެން ) ކަސްޓަމަރ ( މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ

ދ
މ ާ
ކައްކާގޭހާއި މިއާގުޅޭ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ު

ކ
ތރިކަމާއިއެ ު
ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަށާއި ،ގޭހާއިއެކު ދޫކުރާ ސިލިންޑަރުތައް ފަރުވާ ެ
ބެލެހެއްޓުމަށާއި ،މުދަލުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާދެއްކުމުގެކަންތައް ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.

ނޯޓް :މިފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުން އެޖެންޓް /ކަސްޓަމަރ ގެ މަޢުލޫމާތު މިކުންފުނީގެފަރާތުން އިތުރަށް ސާފުކުރެވޭނެއެވެ.
މިފޯމް ދޫކުރެވޭނީ އޭޖެންޓުކަމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށެވެ .މިފޯމް ފުރުއްވަން ވާނީވެސް މިފަދަ ޚިދުމަތެއް

ކަސްޓަމަރުންނަށް

ދެއް ި
ވދާނެ ފަރާތްތަކުންނެވެ .ހަމަ އެހެންމެ އޭޖަންޓުކަން ދެވޭނީ މިކަން ކުރެވިދާނެކަމަށް މި ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ފަރާތްތަކަށެވެ .މުދާ ދޫކުރުމުގެކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ދެފަރާތުންވެވޭ އެއްބަސްވުމެ ް
އގެ ދަށުންނެވެ .މިފޯމާއިއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހަމައަށް
ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
 - 01މުދަލަށް އެދޭފަރާތުގެ ސިޓީ
 - 03އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
ބެންކް ސްޓޭޓްމަންޓް.

 - 02ކުންފުނީ ގެ ރަޖިސްޓްރީ  /އިމްޕޯރޓްމުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ
 - 04ކުންފުންޏެއްނަމަ އަސާސީ ޤަވާއިދުގެ ކޮޕީ

 – 05ވެރިފަރާތުގެ  06މަސް ދުވަހުގެ

 - 06ރަށުއޮފީހުގެ ލިޔުން ) މިލިޔުމުގައި ރަށުގެ އާބާދީއާއި ލިޔުން ދެވޭފަރާތުގެ މައުލޫމާތާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޭހުގެ

ހިދުމަތް ދެވިދާނެފަދަ ަ
ފރާތެއްކަން އެގެން އޮންނަންވާނެއެއެވެ .އަދި ރަށުގައި އިތުރުފަރާތަކަށް ގޭހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަތް ރަށުއޮފީހަތް ފެންކަމަށްވާނަމަ
އެކަން ފާހަގަކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ

މުދަލަށް އެދުނު ފަރާތުން

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ފޯމް ޗެކްކުރި
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މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މާލެ
މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އޭޖަންޓު ކަމަށް އެދޭފަރާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭތޯ ބެލުމަށް ފުރާ ފޯމް
ކުންފުންޏެއްނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ ނަން/އެޑްރެސް
ފުރހަމަ ނަން:
ދާއިމީ އެޑްރެސް:
މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:
އައި ޑީ ކާޑުގެ ނަމްބަރ:
ފޯން ނަމްބަރ:
ތާރީޚް:
އޮފީހުގެ ނަން

ކަސްޓަމަރ

ނަން/މަގާމް

ތާރީޚް

ކެޓަގަރީ
އ
ފިއުލް ސަޕްލަ ި
މޯލްޑިވްސް ޕލ
އެސް.ޓީ.އޯ ޕލ
ވސް
ލަފާޖް މޯލްޑި ް
ސިމެންތި ޕލ
މޯލްޑިވްސް
ސްޓްރަކްޗަރަލް
ޕްރޮޑަކްޓް ޕލ
ކަސްޓަމަރ ކެޓަގަރީ:

A

ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކާ

B

ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ކުޑަކޮށް މައްސަލަ ހުރޭ

C

ފައިސާ ގަވައިދުން ނުދައްކާ

D

މިހާތަނަށް ފައިސާގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިގާ

ސޮއި

އޮފީހުގެ ތައްގަޑު

