`
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
cscmwTcswk

މާލެ' ދިވެހިރާއްޖެ

CUSTOMS

MCS-104
ނަންބަރު:

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިއަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވާ ބޭލުމަށް އެދޭ ފޯމު
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
އެޖެންޓުގެ ނަން:

ކަސްޓަމްސްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

އެޑްރެސް:

މޮބައިލް ނަމްބަރު:
ފެކްސް ނަމްބަރު:

މަޤާމު:

އުޅަނދާއި ބެޙޭ މަޢުލޫމާތު
ބޯޓު ރާއްޖެ އައި ބަނދަރު:

ނަން:
އުޅަނދުގެ އެޖެންޓް:

ރާއްޖެ އައި /އަންނަ ތާރީޚް:

ކަސްޓަމްސް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

ބޯޓުގެ ޓަނޭޖް:

ތަފްޞީލް:
މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް ދާ ތަން  /ރަށުގެ ނަން:
އުޅަނދު އޮތް ބަނދަރު:
މުދަލުގެ ބާވަތް:
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް:

ގަޑި:

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް؛

އިމްޕޯރޓް /އެކްސްޕޯރޓް ގުޑުސް ޑިކްލަރޭޝަން ނަމްބަރު:
ގޑި:
ަ

ރޚު:
ތ ީ
ރ ާ
ފ ާ
ު

ގަޑި:

ބަދަލުވި ތާރީޚު:

މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް
 42ގަޑި އިރު

 90ގަޑިއިރު

 12ގަޑިއިރު

މަސައްކަތް ނިމޭ ގަޑި:

މަސައްކަތް ފަށާގަޑި:

ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް
މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދަތުރު ދިއުމާއެކު ދަތުރު ނިމެންދެން މިއޮފީހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޤަވާއިދުން ބެލުމަށް އަންގަމެވެ.

މުދާ އަރުވައި ބާލާ ބަނދަރު/

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

ރަލަށުފުގެށި،ނަނހުް:ޅުލެ ،ހުޅުމާލެ،ފުނަދޫ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ،ދަތުރު ފެށިވަގުތުން
ތި
ފެށިގެން ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް  521/-ރުފިޔާ ގެ ރޭޓުން  ........ގަޑި އިރަށް ދައްކަންޖެހޭ

ޖުމްލަ:
ޖުމްލަ:

އެކު ޖުމްލަ
ހުއްދަ ދެއްވި:

ފައިސާ ބަލައިގަތް

ސޮއި:

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

ނަން:

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

ތައްގަނޑު

މަޤާމް:

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

ތާރީޚު:

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

ދަތުރާއި ޙަވާލުވާ އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނަން

ސޮއި

ކާޑް #

މޮބައިލް #

ދަތުރު ފެށި ތާރީޚާއި ގަޑި

ދަތުރު ނިމުނު ތާރީޚާއި ގަޑި

މަތީގައިވާ ދަތުރު ފެށި،ނިމުނުގަޑި ރަނގަޅު ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

ކޮންސައިނީ  /އެޖެންޓްގެ ފަރާތުން :

ސޮއި........................................:
ނަން........................................:
ދާއިމީ އެޑްރެސް؛..........................
އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރު.....................:
ތާރީޚް.......................................:

އައި.ޑީ #

ކުންފުނީގެ ސިއްކަ

އޯއައިސީ ސޮއި

ދަތުރަށް އެދޭ ފަރާތުން ސަމާލުކަންދީ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
 .1ބޯޓް މާލެއިން ފުރުމަށްފަހު ،އެނބުރި އާދެވެންދެން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަންދެން ބޯޓަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމާއި މީހުން އަރާ
ފައިބަން ވާނީ ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
 .2ދަރުތަށް އެދޭ ފަރާތުން އުޅަނދު ފުރަން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ ( 22ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ކުރިން މި ފޯމު ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަން
ވާނެއެވެ.
 .3ރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި
ތާރީޚަށްވުރެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ވަގުތު އަވަސްވެ ނުވަތަ ލަސްވާނަމަ ،ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވަގުތުގެ ( 8އަށެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ( 22ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރު ހަމަވާއިރު އެޚިދުމަތް ނުހޯދައިފިނަމަ ،އެޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމު
ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ .ފޯމު ބާޠިލް ކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ،ޚިދުމަތަށް އެދި އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 .4ރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމުގައި ދަތުރަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ
ތާރީޚަށް ދަތުރު ނުނިމޭ ނަމަ ،ދަތުރުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ " ރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިޔަވައި އެހެން ތަނަތަނަށް
މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ،ދަތުރަށް އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާ ދެއްކުމުންނެވެ.
 .1ރަސްމީ ބަނދަރުތަށް ފިއަވައި އެހެންތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ފޮނުވޭ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން
އެތަންތަނަށް ގެންދިއުމާއި ،ގެނައުމާއި އެ އޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި،

ހުރުމުގެ ކަންތައް އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓްގެ ޚަރަދުގައި

ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ .އާއްމުކޮށް ދިވެހިން ކައިބޮއި ނޫޅޭފަދަ ކާބޯތަކެތި ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ،އުޅަދުފަހަރަށް އޮފިސަރުން
ގެންދާނަމަ ދިވެހިން ކާބޮއި އުޅޭ ކެއުން އެޅަނދުގެ އެޖެންޓު ގެ ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސަން ވާނެއެވެ.
 .6ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ދަތުރު ފެށިގަޑިއާއި ،ދަތުރު ނިމުނު ގަޑި ،ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުން ޗެކު ކުރުމަށް ފަހު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު
ފައިބާ ބަނދަރަކުން ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް ދޭން ވާނެއެވެ .
ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:
ތައްގަނޑު

ސޮއި........................................................:
ނަން.........................................................:
ދާއިމީ އެޑްރެސް...........................................:
އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު.....................................:
މަޤާމް........................................................:
ތާރީޚު........................................................:


ދަތުރާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް:

ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް

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

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

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

ކަސްޓަމްސްއިން ފޯމު ބަލައިގަތް އޮފިސަރުގެ:
.................................................................................................................................
...........................................................................................................

ނަން ...............................:ކާޑު ނަންބަރު:

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

ސޮއި:

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

ތާރީޚު:

...........

ގަޑި:

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

