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  މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް 

                                                               މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  

 ފޯމް  ޝިޕިންގ އެޖެންޓަކަށް އައްޔަންވުމަށް އެދ  ސެކަންޑަރީ 
AgentShipping  Application for Appointment of Secondary 

 

 

 )ޕްރައިމަރީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ ނަން( -------------------------------ޕްރައިމަރީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރެވިފައިވާ 
އުޅަނދަށް އަންނަނިވި ޚިދުމަތްތައް  )އުޅަނދުގެ ނަން( ------------------------------އެޖެންޓްކަމުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ 

ޕްރައިމަރީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ސެކަންޑަރީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ފަރާތް އައްޔަންކުރުމާމެދު 
 މިކުންފުނީގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ.ހައިސިއްޔަތުން 

 
For the provisions of services stipulated in this Application, We, ------------------------------------ (name of the 

Primary Agent) as the Primary Agent of the ---------------------------------- (Vessel Name) has no objections 

regarding the appointment of below mentioned party as the Secondary Shipping Agent. 

 

 ފަރާތުން: ޕްރައިމަރީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ 
On behalf of the Primary Shipping Agent  

 ސޮއި:
Signature 

 މަޤާމް:
Designation 

 ނަން: 
Name 

 ތާރީޚް:
Date 

 ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު:
Company Seal 

 
 

MCS-160 

 ޕްރައިމަރީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ މައުލޫމާތު:
 ނަން:ކުންފުނީގެ 

Company Name  
 ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ނަންބަރު:

Shipping Agent Number 

 ފޯން ނަންބަރު:
Contact number 

 މެއިލް:-އީ
E-mail 

 ސެކަންޑަރީ ޝިޕިންގ އެޖެންޓްގެ މައުލޫމާތު:
Information of Secondary Shipping Agent 

 ޚިދުމަތްތައް  ހުއްދަދެވިފައިވާ 
Permitted Activities/Services 

 ކުންފުނީގެ ނަން: 
Company Name 

ބ ޖް ކްލީނިންގ، ސްޕެއާޕާޓްސް، ތެލާއި ފެން ކުރޫ ސައިން އޯފް، ގާ
ހަތިޔާރާއި، ބޯޓުފަހަރުގައި ހަތިޔާރު ، އަދި ކާބޯތަކެތި ބަރުކުރުން

 ...ފަދަ ފަރާތްތައް )އާމްޑް ގާޑްސް( ބަލަހައްޓާ
Service such as: 
Crew sign-off 
Garbage cleaning 

 ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ނަންބަރު:
Shipping Agent Number 

 ފޯން ނަންބަރު:
Contact Number 



 info@customs.gov.mvލް:އީމެއި، 3322633ފެކްސް ،  3322001, 3334124ފޯން: 

 

ކުރެވިފައިވާ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވެއްޖެނަމަ، ޤާނޫނާ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާން
 ޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޒިންމާވާންޖެހ ނެއެވެ.އެޖެންޕިންގ ސެކަންޑަރީ ޝިގޮތުގެމަތީން، 

The Secondary Shipping Agent shall be liable to all actions violating Customs Act or General Regulation or 

Procedures, in undertaking all tasks mentioned in this Application.  
 

 ގެ ބ ނުމަށް:ކަސްޓަމްސް 
For Administrative Purpose 

 އެޖެންޓް އައްޔަންކުރަން ނިންމި އޮފިސަރގެ:ޝިޕިންގ ސެކަންޑަރީ 
Approved by: 

 ސޮއި:
Signature 

 ނަން: 
Name 
 މަގާމް:

Designation 
 ތާރީޚް:
Date 

 
 އިޝޫކޮށްަފިއވާ ލިޔުން މިފޯާމއެކު ހުށަހަޅަްނވާެނެއވެ.އެެޖންޓްކަމަށް ައއްޔަންކުިރކަން ބަޔާންކޮށް ުއޅަނުދގެ ޯއނަރ/މާްސޓަރ ފަރާތުން ސެކަންޑަރީ 

Relevant documents attesting to the appointment of Secondary Shipping Agent by the Owner/Master of the 
vessel must be submitted along with this application. 

 މެއިލް:-އީ
E-mail 

Spare parts 
Loading/unloading of fuel, water, food & beverages 
Weapons & Arm guards etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ސޮއި:
Signature 

 ކުންފުނީގެ ތައްގަނޑު:
Company Seal 
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