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Male’ Water and Sewerage Company Pvt. Ltd.

cD eTimil cTeviwa rcp Inepcmwk cj Erwvcs cDcn ea rwTOv El Wm

B ill

Application for Registration Change

ugwmInImwa 20375 ,elWm

Male’, 20375, Ameenee Magu
Tel: 332 3209 Fax: 332 4306

cmOf Wrukulwdwb IrcTcsijwr egurwTImcnef

3324306 :csckef 332 3209 :cnOf

Website: www.mwsc.com.mv

utWmUluawm Eheb iaWrwTIm iruh urWhim

Existing Meter Details
Meter No :
rwbcmwn rwTIm .........................................................................................................................
Customer ID :
.IDiawa rwmwTcswk .........................................................................................................................
House :
cnwn egItOg .........................................................................................................................
Contact No :
rwbcmwn enELug ........................................................................................................................

Commercial (Shops, Private offices & others)
clwxWmok (cnwtcnwt Etefun cSwkwaitcnig csevcaea cniaeret egItcniged WviawgItwm idwa Wrukctwkcawswm irWfwyiv)

(emcsevctWrwf Ebil ctwmudiK) cnuvulwdwb ctWrwfirevegEg

Change of House owner (also Customer)
ctWrwfirev egIruk

Previous Owner

E-mail :
cliaemIa ........................................................................................................................
Device Category itcnig egurwTIm
Domestic (Household usage)
ckiTcsemoD (cnwtcnwt wdwf urodeg itOg WrukcnunEb cSwmuLuairid umcaWA)
Institutional (Goverment office, Schools etc)
cnwxuaiTiTcscnia (cnwtcnwt wdwf cawtclUkcs ,iaWkwtcsIfoa urWkurws)

New Owner

ctWrwf WvulWvwH cSwlwa

Name : ........................................................................................................................
cnwn
ID No :
rwbcmwn IDiawa ........................................................................................................................

Name :........................................................................................................................
cnwn
ID No :
rwbcmwn IDiawa ........................................................................................................................

E-mail :
cliaemIa ........................................................................................................................

E-mail :
cliaemIa ........................................................................................................................

Contact No :
rwbcmwn enELug ........................................................................................................................

Contact No :
rwbcmwn enELug ........................................................................................................................

cnuawaulwdwb cSwhercDea WviawfivediawLug ctwmudiK

Change of Installation Address
Previous Address

csercDea iruh urwTIm egIruk

House :
cnwn egItOg ............................................................................................................................
GR/FL
Road :
ugwm ................................................................................................ 1/FL
Block :
Others
rwbcmwn ckolcb .................................................................................................

New Address

csercDea Wvulwdwb cSwlwa

House :
cnwn egItOg ............................................................................................................................
GR/FL
Road :
ugwm ................................................................................................ 1/FL
Block :
Others
rwbcmwn ckolcb .................................................................................................

cnuawaulwdwb cSwhercDea Wvunofclib

Change of Billing Address
Previous Billing Address

csercDea Wrukclib egIruk

House :
cnwn egItOg ............................................................................................................................
GR/FL
Road :
ugwm ................................................................................................ 1/FL
Block :
Others
rwbcmwn ckolcb .................................................................................................

Change of Tarrif Group

cnuawaulwdwb cSwaitcnig Egenugwa

Domestic (Household usage)

ckiTcsemoD (cnwtcnwt wdwf urodeg itOg WrukcnunEb cSwmuLuairid umcaWA)
Institutional (Goverment office, Schools etc)
cnwxuaiTiTcscnia (cnwtcnwt wdwf cawtclUkcs ,iaWkwtcsIfoa urWkurws)
Commercial (Shops, Private offices & others)
clwxWmok (cnwtcnwt Etefun cSwkwaitcnig csevcaea cniaeret egItcniged WviawgItwm idwa Wrukctwkcawswm irWfwyiv)

csercDea Edea cSwmurukclib cSwlwa

New Billing Address

House :
cnwn egItOg ............................................................................................................................
GR/FL
Road :
ugwm ................................................................................................ 1/FL
Block :
Others
rwbcmwn ckolcb .................................................................................................

clIscfwt cnehinehea

Other details

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

I hereby agree that all the information provided in this application is true, to accept the terms and conditions on MWSC terms and condition sheet, to take responsibility
for all obligations arising from the meter registration.

uDwguLwa idwa iaWSwmulufua Wmcniz cSwywmwhiruf cSwtwmudiK Wviawfidea ,iaWSwmurukulUbwq cSwtudiaWvwq iaWkwtuturwx egumunidctwmudiK egIs csea uyilcbwD cmea ,iaWSwmwkutWmUluAwm udet IkwtWmUluAwm WviawgItwm
.evemwvcswbcaea uDwguLwa cSwmuvWmcniz iawgumwkcnwk EhejcnWvWmcniz cnumuawnegulwdwb cSwaIrcTcsijwregurwTIm Wviawfidea

Sign :
iaos ..............................................................................................................
Name :
cnwn ..............................................................................................................

ID No :
rwbcmwn IDiawa ..............................................................................................................
Date :
cKIrWt .............................................................................................................

cSwmunEb egIs csea uailcbwD cmea inwkeawmwh

For MWSC use
Old Business Partner
Old Conn. Object No
Old Installation No
Old Premise No
Old Contract No
Order No

New Business Partner
New Conn. Object No
New Installation No
New Premise No
New Contract No
Order No
Application forms will be collected on all working days between 0830hrs - 1500
1600hrs
.eveaudemed iaWa 03:00
04:00
0300 urIvwh iaWa 08:30 unudeh eguhwvudcswvud Imcswr InWncnwgiawlwb cmrOf cnwxEkilcpea

ފެންމީޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަދަލުގެނައުން

ޚިދުމަތް ގުޅާދެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ބަދަލުއައުން

ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ފެންމީޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް

ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ މީޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ބަދަލު އައިސްފައިވާ މާއްދާއަށް ބަދަލު
ގެނައުމަށް އެދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ފެންމީޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ތިރީގައިމިވާ
ކަންކަމަށެވެ.
 .1ފެންމީޓަރުގެ ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު ގެނައުން
 .2ފެންމީޓަރު ހުރި އެޑްރެހަށް ބަދަލު ގެނައުން
 .3ފެންމީޓަރުގެ ބިލްކުރާ އެޑްރެހަށް ބަދަލު ގެނައުން
 .4ފެންމީޓަރުގެ އަގުނެގޭ ގިންތިއަށް ބަދަލު ގެނައުން
ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާއިރު ކުރިން އެގެއަކަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ
ޚިދުމަތެއްގެ އަގު ދައްކަވާ ނިންމަވަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޚިދުމަތާއި
ބެހޭގޮތުން މިކުންފުންޏަށް ލިބެންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ފެންމީޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދިވަޑައިގަތުން
ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.

ޚިދުމަތް ގުޅާ ދެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ބަދަލު އައުމަކީ މިހާރު ފެންމީޓަރު ގުޅާ ދެވިފައިވާ ގޭގެ
ނުވަތަ ތަނުގެ ނަމަށް ބަދަލުއައުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.

ގޯއްޗެއް ބަހާލުމުން ،ވިއްކާލުމުން ނުވަތަ

މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ގޭގެ ނުވަތަ ތަނުގެ ނަމަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ބަދަލު އަންނަ
އައުމުގައި ތަނުގެ ވެރިފަރާތް ވެސް ގިނަ ފަހަރު ބަދަލުވެއެވެ .މިގޮތަށް އަންނަ ބަދަލުގައި
ބިލްކުރާ އެޑްރެސް ވެސް ހަމަ މިއެޑްރެހަށް ބަދަލުވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ގުޅާދެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ބަދަލު އަންނަނީ ނަމަ ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 .1ފެންމީޓަރު

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިފައިވާ

ފަރާތުގެ

މުއްދަތު

ހަމަނުވާ

ދިވެހި

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ )ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްވެސްމެ(.
 .2އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ހުރިހާ ގަޑެއް ހިމެނޭގޮތަށް(
ބިލް ފޮނުވާ އެޑްރެހަށް ބަދަލުއައުން

ކޮންމެ މީޓަރަކަށް ވަކި ފޯމެއް ހުށަހެޅުއްވުން.

ޑޮމެސްޓިކް ކޮށް ހެދޭ ފެންބިލް ރައްދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ފެންމީޓަރު

ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމް ހުންނަންވާނީ ޓައިޕް ކުރެވިފައެވެ .ނުވަތަ ނޫ/ކަޅު ދެލިން

ހަރުކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށެވެ .ނަމަވެސް ވަކި ފްލޯ/އެޕާރޓްމަންޓަކަށް ބިލް ރައްދުކުރުމަށް

ކިޔަން އެގޭގޮތަށް ވަކި އަކުރުން ސާފުކޮށް ލިޔެވިފައެވެ.
ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ،
ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމްގައި ކުންފުނި/ޖަމްޢިއްޔާގެ ތައްގަޑު ޖައްސަވާފައިވުމާއެކު ސޮއި

ބޭނުންވާނަމަ ފޯމަކުން ޚިދުމަތަށް އެދުމުން މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
ފެންމީޓަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އެޑްރެހަކަށް ފެންބިލް ރައްދުކޮށްދޭގޮތަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އަދި ކޮމާޝަލް ކޮށް ހެދޭ ފެންބިލް އެކަންޏެވެ.

ކުރައްވާފައިވުން.

އަގުނެގޭ ގިންތިއަށް ބަދަލު އައުން

ފެންމީޓަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފޯމްގައި ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް

އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އިން ދޫކުރާ ފެނަށް ބިލް ހަދަމުން ގެންދަނީ ތިރީގައިމިވާ އަގުނެގޭ

އެދިވަޑައިގެންނެވިޔަސް ތިރީގައި މިވާ ދެބައި ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.
 މިހާރު ހުރި މީޓަރާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު ގޮޅި
 ގޭގެ ވެރިފަރާތް )ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތް( ސޮއި ކުރާ ގޮޅި
މިބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢްލޫމާތު ކޮންމެ މަހެއްގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ
ފެންބިލުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ގޭގެ ވެރިފަރާތް ބަދަލުވުން )ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތް(
ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މިކުންފުނީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ގޭގެ ވެރިފަރާތެވެ.
މިޚިދުމަތަށް އެދިލައްވާއިރު ކުރިން ޚިދުމަތް ލިބޭފަރާތާއި އަދި އަލަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ސޮއި
)ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް( ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ފެންމީޓަރުގެ ކުރީގެ ވެރިފަރާތަކީ ނިޔާވެފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަދި ގޭގެ ވެރިންގެ
ގޮތުގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ ނަން އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ވަނީނަމަ
އެކެއްގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އިއްތިރާޒް ނުކުރާކަމުގެ ސިޓީއެއް މިއެންމެންގެ ފަރާތުން
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބޭ ފަރާތް ބަދަލުވަނީ ނަމަ މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 .1ކުރިން ފެންމީޓަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ
 .2އަލަށް ފެންމީޓަރާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ
 .3އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ )ހުރިހާ ގަނޑެއް ހިމެނޭގޮތަށް(
ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ތަނުގެ ވެރިފަރާތަކީ ކުންފުނި ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ،
ކުންފުނި/ޖަމްއިއްޔާ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ

ގިންތީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ވެސް އެއް ގިންތި އަކަށެވެ.
 .1ޑޮމެސްޓިކް )ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޯތި ގެދޮރު ފަދަ ތަންތަން(.
 .2އިންސްޓިޓިއުޝަން )ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ،ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ،ސްކޫލް(.
 .3ކޮމާޝަލް )ވިޔަފާރި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން އަދި މަތީގައި ދެންނެވުނު ދެގިންތީގެ
ތެރެއިން އެއްވެސް ގިންތިއަކަށް ނުފެތޭ ތަންތަން(.
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ފެންމީޓަރުގެ އަގުނެގޭ ގިންތި ޑޮމެސްޓިކް ގިންތިން ކޮމާޝަލް ގިންތިއަށް
ބަދަލުވަނީ ނަމަ މިބަދަލު ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގު އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އަށް
ދައްކަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
ޑޮމެސްޓިކް ބޭނުމަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފެންމީޓަރުން ދިރިއުޅުމުގެ ޢާއްމު ބޭނުންތަކަށް ނޫން
ބޭނުމަކަށް ފެން ބޭނުން ކުރައްވަނީ ނަމަ ބިލްކުރާ ގިންތި ވިޔަފާރި ރޭޓަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި އެފަދަ ގުޅުމަކަށް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގު އެފަރާތެއްގެ ފެންބިލުގައި ހިމެނޭނެއެވެ.
ފެންމީޓަރުގެ އަގުނެގޭ ގިންތިއަށް ބަދަލު ކުރައްވަނީ ނަމަ ތިރީގައި މިވާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 .1ފެންމީޓަރު

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިފައިވާ

ފަރާތުގެ

މުއްދަތު

ހަމަނުވާ

ދިވެހި

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ސާފުކޮޕީ )ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތް ވެސްމެ(
 .2ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ކަމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް.
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ބާތިލްވުން
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ ނުކުރައްވާ ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމާއި ،އެދޭ ޚިދުމަތުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ
ނުވަނީ ނަމަ ޚިދުމަތަށް އެދުނު ފޯމް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
އެމް.ޑަބްލިޔޫ.އެސް.ސީ އިން ސާވޭކޮށް ޚިދުމަތަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އަގު ދެއްކުމަށްދޭ ލިޔުމަށް
 14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ ޚިދުމަތަށް އެދިވަޑައިގަތް އެދިވަޑައިގަތުން
ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.

