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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

          މާލެ، ދިވެިހރާްއޖެ 
 

 

 

 :ނަންބަރ  

 

 އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް މ ދާ ދޫކ ރ މަށް އެދޭ ފޯމ  
 

 

 ލޫމާތ :މަޢ  ފަރާތ ގެ ގޮތަށް ދޫކ ރާ މ ދަލަށް ޒިންމާވާއަނބ ރާ ގެނދާ  .1
 :ހަމަ ނަން ފ ރި
 

 :)އަތޮޅާއި ރަށާއެކ ( ދާއިމީ އެޑްރެސް
 

 :މިހާރ ގެ އެޑްރެސް)އަތޮޅާއި ރަށާއެކ (
 

 އެކ :އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރާފްލޯރ 
 

 މަގ ގެ ަނން:

 ރީ ނަންބަރ  ޑީ ކާޑ / ރަޖިސްޓަ.އައި
 

 ފޯނ  ނަްނބަރ 
 

 :ނަންބަރ   މޯބައިލް
 

 ފެކްސް ނަންބަރ  
 

 :މެއިލް-އީ

 

 

 :ލޫމާތ  ަމޢ  ވެރިަފރާތ ގެތަށް ދޫކ ާރ މ ދަލ ގެ އަނބ ާރ ގެްނދާގޮ  .2
 :ހަމަ ނަން ފ ރި
 

 :)ގައ މާއެކ (ދާއިމީ އެޑްރެސް
 

 :)ގައ މާއެކ ( މިހާރ ގެ އެޑްރެސް
 

 އެކ :ފްލޯރ އެޕާޓްމަންޓް ނަންބަރާ
 

 މަގ ގެ ަނން:

 ފޯނ  ނަްނބަރ  :ނަންބަރ   ކާޑ ޕާސްޕޯޓް / އައި.ޑީ.
 

 ނަންބަރ   މޯބައިލް މެއިލް -އީ
 

 
 ވެބްސައިޓް

 
 ފެކްސް ނަންބަރ  

APPLICATION FOR TEMPORARY IMPORT OF GOODS 

No.  

MALDIVES CUSTOMS SERVICE 

Male’, Maldives 

2. INFORMATION OF THE OWNER OF THE 

GOODS RELEASED ON TEMPORARY BASIS 

1. INFORMATION OF THE PERSON  RESPONSIBLE FOR  THE 

GOODS  RELEASED  ON   TEMPORARY BASIS 

Full Name: 

Present Address (including Atoll, Island): 

Permanent Address (including Atoll, Island): 

Phone No: 

Fax No: 

I.D / Registry No: Mobile No: 

E-mail : 

Full Name: 

Permanent Address (resident country): 

Present Address (including country): 

Fax No: Website: 

Mobile No: E-mail: 

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

Passport / I.D card No: Phone No: 

Road Name Floor incl. Apartments no: 

Road Name Floor incl. Apartments no: 
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 ލޫމާތ :މ ދަލ ގެ މަޢ އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް ދޫކ ރާ  .3
 މ ދާ ގެނައި އ ޅަނދ ެގ ނަން:

 
 މ ދާގެނައި އ ޅަނދ  ރާއްޖެ އައި

 ތާރީޚް: 
 މ ދަލ ގެ ބީ.އެލް/އެއާރވޭ ބިލް ަނންބަރ :

 
 މ ދާ ބަރ ކ ރި ބަނދަރ :

 ޕްރޮޖެކްޓް/މ ދާ ގެންަނ ބޭނ ން:
 

 :މ ދާ ރާއްޖާގައިބޭނ ްނކ ރާނެ މ އްދަތ  މ ދާ ރާއްޖޭގައި ބޭނ ންކ ރާނެ ތަން / ރަްށ:
 usage in Maldives: 

 މ ދަލ ގެ ޢަދަދ  ޢަދަދ ގެ ވައްތަރ   މ ދަލ ގެ ތަފްޞީލް

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ތައްޔާރ ކ ރެއްވ މަށްފަހ  ހ ށަހަޅ އްވާށެވެ.މި ފޯމ ގައި ލިޔެވޭވަރަށްވ ރެން އައިޓަމްގެ ޢަދަދ  އިތ ރ ވާނަމަ، މިފޯމެޓާއެއްގޮތަށް އިތ ރ  ލިސްޓެއް 
 

 

 އިޤްރާރ : ންދާގޮތަށް ދޫކ ރާ މ ދަލަށް ޒިންމާވާ ފަރާތ ގެގެ  ނބ ރާއަ .4
މ ދަލަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނ ންކ ރ މަށްފަހ  އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކ ރަން ބޭނ ންވާ މ ދަލެވެ. މި މ ދަލާެމދ  މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހ ރިހާ 

ނޑ  ނޑ މެން ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމ  ޤަވާޢިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތ ގެމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މަށް އަޅ ގަ  އިޤްރާރ ވެ، ސޮއިކ ރަމެވެ. /އަޅ ގަ
 
 
 ނަން:
 

 ސޮއި/ސިއްކަ 

 ތާރީޚް:
 

 :ފޯން ނަްނބަރ 

 

 ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނ މަށް 
 އޮފިސަރ :ޑިކްލަރޭޝަން ނިްނިމ 

 
 

 ފޯން ނަްނބަރ : ޑިކްލަރޭޝަން ނަންަބރ :

 މަޤާމ :
 

 

 :ސެކްޝަންނިންިމ  ނަންބަރ :ފް ސްޓާ
 

 ހ ށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ކ ންފ ނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީކާޑ  / ޒިންމާވާފަރާތ ގެ އައި.ޑީ ބ ރާ ގެންދާގޮތަށް ދޫކ ރާ މ ދަލަށް ނމިފޯމާއެކ ، އަ ނޯޓް:
 

Name of vessel: Vessel’s / Flight’s arrival 

date: 

 

date: 

Port of Loading: 

Project / Purpose of import: 

Qty Unit of Qty Description of goods 

Signature/Seal Name: 

I/we hereby confirm and sign below affirming that all the goods mentioned above are imported on temporary basis and will 

be used as stated in the General Regulations of Maldives Customs Service. 

FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY 

Phone No: Decl.  No: Assessing officer: 

Designation: Staff No. Section processed at: 

Note: A copy of the company registration / copy of ID card of the responsible person for the goods imported under this 

declaration must be submitted. 

 

 

4. UNDERTAKING  GIVEN BY THE RESPONSIBLE  PERSON 

REGARDING  THE GOODS  RELEASED ON  TEMPORARY –IMPORT 

BASIS 

3. INFORMATION OF THE TEMPORARY-IMPORTED GOODS 

BL/AW Bill No: 

Island/Location of goods usage:  Duration of goods 

 

 

in Maldives  

A new list prepared on this format can be submitted, if the given rows are not enough,  to include all items needed. 

Phone No: Date: 
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Article 125 of Customs General Regulations (2011) 

Import-duty concessions provided for goods imported on 

temporary basis. 

1. The goods are subject to 100% duty exemption, if the goods are being re-

exported within 90 days from the date of importation. 

2. The goods are subject to 95% duty exemption, if the goods are being re-

exported after the expiry of  90 days but before 180 days from the date of 

importation. 

3. The goods are subject to 90% duty exemption, if the goods are being re-

exported after expiry of 180 days but before 1 (one) year from the date of 

importation. 

4. The goods are subject to 80% duty exemption, if the goods are being re-

exported after expiry of 1(one) year but before 2 (Two) years from the date 

of importation. 

5. Goods are subject to 100% of its import duty, if the goods are being re-

exported after the expiry of 2 (two) years period from the date of 

importation. 

 

 

Article 126 of Customs General Regulations (2011) 

 

The responsibilities of the guarantor in Maldives for the goods 

imported on temporarybasis: 

1. A goods declaration, as defined in the Customs General Regulations, must 

be submitted to Customs for the goods to be imported to Maldives on 

temporary basis. 

2. The goods imported on temporary basis shall be re-exported from Maldives 

within the agreed period, and if any extension is needed, a written request 

must be submitted to Customs. 

3. In order to re-export the goods imported on temporary basis, a completed 

goods declaration as per Customs General Regulations must be submitted to 

Customs. 

4. The goods imported on temporary basis, shall be well-maintained until they 

are re-exported or until the import duty paid according to Customs General 

Regulation. 

5. The import duty for the goods imported temporary basis will be determined 

on the declared value of the goods at the time of  their importation to 

Maldives, as stated in the Customs General Regulations. 

6. If the goods imported on temporary basis are sold or used for a purpose 

other than the stated purpose in the declaration, the import duty for the 

goods shall be paid to Customs, on the declared value of the goods at the 

time of their importation. 

7. If the goods imported on temporary basis are damaged beyond use, or if they 

are stolen, lost / missing, in full or in part thereof, Customs must be notified 

within 10 days of discovery of such incident and their import duty shall be 

paid to Customs. 

 

 ވަނަ މާއްދާ 121( ގެ 2111ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމ  ގަވާއިދ  )
އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީގެ ، ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް

 .އިނާޔަތްދެވޭ މިންވަރ  
 

ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އަނބ ރާ  01 އަށް ިއމްޕޯޓްކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެންއެމ ދަލެއް ރާއްޖެ .1
 އިނާޔަތްދެވޭނެއެވެ. 111އެމ ދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީގެ % ،ގެންދާނަމަ

 

 181 ދ ވަސް ވ މަށްފަހ ، 01އަށް އިމްޕޯޓްކ ރާ ދ ވަހ ން ެފށިގެން މ ދަލެްއ ރާއްޖެއެ  .2
އެމ ދަލަކަށް ދައްަކންޖެހޭ އިމްޕޯޓް  ،އަނބ ރާ ގެންާދނަމަ ސްވ މ ގެ ކ ރިން ެއ މ ދާދ ވަ

 އިނާޔަތްދެވޭނެއެވެ.  01ޑިއ ޓީގެ %
 

 )އެކެއް( 1 ދ ވަސް ވ މަށްފަހ ، 181އަށް އިްމޕޯޓްކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން އެމ ދަލެއް ރާއްޖެ .3
އަނބ ރާ ގެންދާނަމަ އެމ ދަލަކަށް   ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް  ވ މ ގެ ކ ރިން އެ މ ދާއަހަރ 

 އިނާޔަތްދެވޭނެއެވެ.  01ޑިއ ޓީގެ %
 

 2ވ މަށްފަހ ، އަހަރ  )އެކެއް( 1 އަްށ ިއމްޕޯޓްކ ރާ ދ ވަހ ން ފެިށގެން އެމ ދަލެއް ރާއްޖެ .4
އަނބ ރާ ގެންާދނަމަ އެމ ދަލަަކށް ދައްކަްނޖެހޭ އިމްޕޯޓް  ވ މ ގެ ކ ރިްނ އެ މ ދާއަހަރ  )ދޭއް(

 އިނާޔަތްދެވޭނެއެވެ.  81ޑިއ ޓީގެ %
 

އަހަރ  ހަމަވ މަށްފަހ   )ދޭއް( 2އަށް އިމްޕޯޓްކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެން އެމ ދަލެއް ރާއްޖެ .1
 .ދައްކަންވާނެއެވެ 111އަނބ ރާ ގެންދިޔަނަމަވެްސ އެމ ދަލަކަށް ދައްކަންޖެޭހ ޑިއ ޓީގެ %

 

 ވަނަ މާއްދާ  121( ގެ 2111ޢާންމ  ގަވާއިދ  ) ގެ ކަސްޓަމްސް
 

ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކ ރާ މ ދަލަށް، ރާއްޖޭގައި ބޭނ ން ކ ރ މަށްފަހ  އަނބ ރާ 
 .ރާއްޖެއިން ޒިންމާވާ ފަރާތ ގެ މައްސޫލިއްޔަތ ތައް 

 

ރާއްޖޭގައި ބޭނ ންކ ރ ަމށްފަހ  އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް މ ދާ އިމްޯޕޓްކ ރ މަށްޓަކައި،  .1
ޤަަވއިދ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތ ގެ މަތީން  ގ ޑްްސ ޑިކްލަރޭަޝްނ  ކަސްޓަމްސްގެޢާންމ 

 ށަހެޅ ން؛ ހ 
ފޮނ ވާލ ަމްށ  ،ރ މަްށފަހ  އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށްއިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާމ ދާރާއްޖޭގައި ބޭނ ންކ  .2

ނޑައެޅިފައިވާ މ އްދަތ ގައި އަނބ ރާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނ ވާލ ން؛ ނ ވަތަ މ އްދަތ   ކަ
 ރަން ބޭނ ންވެއްެޖނަމަ، އެމ އްދަތ  ބަޔާންޮކށް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔ މ ން ހެށަހެޅ ން.އިތ ރ ކ 

ރާއްޖޭގައި ބޭނ ން ކ ރ މަށްފަހ އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މ ާދ   .3
ގޮތ ގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤަވައިދ ގައި އަނބ ރާ ފޮނ ވާލ މަށްޓަކައި، ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމ  

 ގ ޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހ ަށހެޅ ން؛
ރާްއޖެއިން ބޭރަްށ ، ރާއްޖޭގައި ބޭނ ންކ ރ މަށްަފހ  އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާމ ދާ .4

މަތީން ބަޔާންކޮްށފައިވާގޮތ ގެޤަވައިދ ގައި ޢާްނމ  ފޮނ ވާލެވެންދެން ނ ވަަތ ކަސްޓަމްސްގެ 
 ރައްކާތެރި ކަމާއެކ  ބެލެހެއްޓ ން؛ އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީ ދައްކާނިމެންދެން

ރާއްޖޭގައި ބޭނ ން ކ ރ ަމށްފަހ އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްަފއިވާ މ ދަލަްށ،  .5
މަތީން އިމްޕޯޓްޑިއ ޓީގެ ގޮތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތ ގެ ަޤވައިދ ގައި ގެ ޢާންމ ކަސްޓަމްސް

ޑިކްެލއަރ ކޮށްފައިވާ އަގ ްނ ކަސްޓަމްސަްށ  ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެމ ާދ އިމްޕޯޓްކ ރިއިރ 
 ؛  ދެއްކ ން

ރާއްޖޭގައި ބޭނ ންކ ރ މަްށފަހ  އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މ ދަލެއް، އެހެން  .1
ފަރާތަކަށް ވިއްކ މ ެގ ސަަބބ ން ނ ވަތަ އިމްޕޯޓްކ ރި ބޭނ ން ފިޔަވާ އިތ ރ  އެހެން މ ޢާމަލާތެއް 

އިމްޕޯޓްޑިއ ޓީގެ ގޮތ ގައި ދަްއކަންޖެހޭ ފައިސާއެމ ާދ ، ލަށްކ ރ މ ގެ ސަބަބ ން އެމ ދަ
 އިމްޕޯޓްކ ރިއިރ  ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ އަގ ން ކަސްަޓމްސަށް ދެއްކ ްނ؛

ރާއްޖޭގައި ބޭނ ންކ ރ މަްށފަހ  އަނބ ރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މ ދަލެއް،  ބޭނ ން  .7
އްލިއްެޖނަމަ ނ ވަތަ ވަގަށް ނަގައިފިނަމަ، ނ ވަަތ ނަމަ ނ ވަތަ ގެޖެއް ނ ކ ރެވޭ ވަރަށް ހަލާކ ވެ

ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެކަްނ  11މަދ ވެއްޖެނަމަ، އެކަމެްއ ފާހަގަކ ރެވޭ ދ ވަހ ން ފެށިގެން 
 ލިޔ މ ން ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގ މާއި އެމ ދަލަށް ދަްއކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓްޑިއ ޓީ، ދެއްކ ން.




