ރ މ ަ ށް ި ިއެދޭ ިފ ޯ ިމް ި
ސ ޓިް ރި ި ކ ު ު
ނ ބ ަރި ރެ ޖ ް
ނ ިމ ެ ް
ނ ފ ުނި ތ ަ ކ ު ް
ކު ް
\

ި

ށިއެދޭިިފ ަރާ ތު ިގ ެިމަޢު ޫލ ާމ ިތުި :
ދމަތ ަ ްި
 .1ޚި ުި
ކުންފުނީގެ ބާވަތް:

ޕަބްލިކް ކުންފުނި:

ޕްރައިވެޓް ކުންފުނި:

އެސް.އޯ.އީ:

ކުންފުނި އުފެދުނު ތާރީޙް:

....................................

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:

.........................

ކުންފުނީގެ ނަން:

....................................

ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރު:

.........................

ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް:

....................................

އަތޮޅާއި ރަށް:

.........................

އީ -މެއިލް އެޑްރެސް:

....................................

ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު:

.........................

 .2ކުން ފ ުނގ ެިފ ަރާ ތުންިިމު ާޢމ ަ ާލ ިތްިކުރާ ނެިފ ަރާ ިތ ެ ްއ ިގ ެިމަ ުޢ ޫލ ާމތުި ި:
ފުރިހަމަ ނަން:

...................................

މަޤާމް:

............................

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

...................................

ގުޅޭނެ ނަންބަރު:

............................

 .3ކުން ފ ުނގ ެިސް ާޓފ ުން ނާ އިބެ ޭިހިމަޢު ޫލ ާމ ިތުި :
ދިވެހި ސްޓާފުންގެ އަދަދު:

..................................

ބޭނުންވާ ޖާގައިގެ އަދަދު........................ :

 .4އޤްރާ ރުި ި:
މިފޯމުގައި މި ކުންފުނިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވެ .އަދި މި ފޯމުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މި ސޮއިކުރަނީ،
ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އިޤްރާރުވެ ،މި ކޯޕަރޭޝަނުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު
ކޯޕަރޭޝަނުން ޚިދްމަތް ހޯދުމާއިބެހޭ އުޞޫލު" ރަނގަޅަށް ކިޔައި ދޭހަވުމަށްފަހު އެ އުޞޫލުގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް
އެއްބަސްވާ ޙާލުގައެވެ.
ނަން.......................................... :

މަޤާމް

............................................

ތާރީޚް...................................... :

ސޮއި:

............................................

ކުންފުނީގެ ސީލް:

Maldives Hajj Corporation, Maldives Hajj Corporation Ltd, M.Furankara, 3rd Floor
Boduthakurufaanu Magu. Male' 20320, Republic of Maldives.
Phone: +960 3011000 | +960 3010872 | e-mail: admin@mhcl.mv | www.mhcl.mv

ށހަޅ ަން ވިިތަކ ެތި:
 .5ފ ޯ ާިމއެ ިކުިހު ަ
ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
ކުންފުނިން އެންމެ ފަހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓާފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިޔުޝަން (އެސް.ޕީ.ސީ)ގެ ކޮޕީ.
ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި ކޯޕަރޭޓް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުށާއި ކަމާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ބޯޑުން
ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް އަންގައިދޭ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ރިސަލިއުޝަން( .ބޮޑު ރިސަލިއުޝަންގެ ފޯމެޓް މި ފޯމާއިއެކު
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ).

ި .6ފޯމްިފ ު ުރ ްއވުމުގައިސަ ާމލުކ ަން ދޭ ން ވިކ ަން ތ ަ ްއތައްި :
 މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް ރަނގަޅަށް ކިޔައި ދޭހަވުން.

ނމަށްި ި:
އޮފސް ި ޭބ ު
ފޯމް ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

..............................

މެމްބަރޝިޕް ނަންބަރު............. :

ތާރީޚް:

..............................

ސޮއި:

ފޯމް ޗެކުކުރި މުވައްޒަފުގެ ނަން:

Maldives Hajj Corporation, Maldives Hajj Corporation Ltd, M.Furankara, 3rd Floor
Boduthakurufaanu Magu. Male' 20320, Republic of Maldives.
Phone: +960 3011000 | +960 3010872 | e-mail: admin@mhcl.mv | www.mhcl.mv

ނަންބަރު..................... :

ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުގެ ޤަރާރު
( ..................................ކުންފުނީގެ ނަން) އިން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ނަންބަރު  )C-0631/2013ގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމައި ،އެ މުޢާމަލާތާ ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި

ލިޔެކިޔުންތަކުގެ

ސޮއިކުރުމުގެ

ހުއްދަ

މި

ކުންފުނީގެ

މުވައްޒަފު

(ސްޓާފް

އައި.ޑީ)...............:

( ........................ނަން) (........................މަޤާމު) ދިނުމަށް މިކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ (ތާރީޚް) ގައި
ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ތިރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން/އަޢްލަބިއްޔަތުން ނިންމައިފީމެވެ.

(ނަން)

(ނަން)

(ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު)

(ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު)

(މަޤާމު)

(މަޤާމު)

(ނަން)
(ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު)
(މަޤާމު)



މިޤަރާރަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ،
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން/އަޢްލަބިއްޔަތުން (ތާރީޚް) ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ.



ކޯރަމް.......... :



ތާރީޚް.......... :
(ނަން)
(ދރއ ކާރޑް ނަންބަރު)
(ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ)

