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                                                                                                                                         Customs Reference Number: ________________________ 
 

 Manifest Details .1 މެނިފެސްޓުގެ މަޢުލޫމާތު .1

 :Name of the Vessel/Aircraft  އުޅަނދުގެ ނަން:

 :Voyage Number  ވޮޔޭޖް ނަމްބަރު:

 :Date of Arrival  :ަނދު އައި ތާރީޚްއުޅ

 :Bill of Lading/Airway Bill Number  ވޭބިލް ނަމްބަރު: ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ / އެއަރ
 

 :Tick for requested service(s) .2 ޚިދުމަތުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ އެދިވަޑައިގަންނަވާ .2

  A- Amendment to House Bill of Lading/Air Waybill އަށް ބަދަލުގެނައުން ވޭބިލް ހައުސް ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ/އެއަރ -ހ

  B- Amendment to Master Bill of Lading/Air Waybill ްއަށް ބަދަލުގެނައުނވޭބިލް  މާސްޓަރ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ/އެއަރ -ށ

  C- Late Submission of Manifest ށަހެޅުންސުންގަޑީގެ ފަހުން މެނިފެސްޓް ހު ހުށަހަޅަންޖެހޭމެނިފެސްޓް  -ނ
 

ުފިޔާގެ ރ 3,000.00މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ މެނިފެސްޓަށް 

  ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

A fine of MRF 3,000.00 will be levied for late submission of 
Manifest. 
 

 :Tick for requested manifest amendment(s) .3 ގެންނަން ބެނުންވާ ބަދަލުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާމެނިފެސްޓަށް  .3

I.  ްްޖެހޭނެއެވެ.ދައްކަނ ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ރުފިޔާ 500.00ތިރީގައިވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށ 
I. A fine of MRF 500.00 will be levied if applying for the following 

amendments. 

  Exporter/Shipper މުދާ ފޮނުވިފަރާތް  Notify Party ނޮޓިފައި ޕާޓީ

  Place of Discharge މުދާ ބާލާ ބަނދަރު  Final Destination މުދާ ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން

II.  ްަންޖެހޭނެއެވެ.ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކ 1,000.00ތިރީގައިވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށ 
II. A fine of MRF 1,000.00 will be levied if applying for the 

following amendments. 

  Consignee މުދާ ގެންނަ ފަރާތް  Gross Weight ބަރުދަން )ގްރޮސް(

  Container Number ކޮންޓެއިނަރ ނަމްބަރު  Goods Description މުދަލުގެ ތަފްސީލް

  BL / AWB Split ބީ.އެލް/އެއަރ ވޭބިލް ބައިކުރުމަށް  BL / AWB Number ބީ.އެލް/އެއަރ ވޭބިލް ނަމްބަރު

  Place of Loading މުދާ އަރުވާ ބަނދަރު  No. of Packages ޕެކޭޖުގެ ޢަދަދު

  Seal Number ސީލް ނަމްބަރު  Volume ވޮލިއުމް
 

  Required Amendment  .4 ްހުށަހަޅާގޮތބަދަލުކުރަން  .4

ންނާނެ ގޮތް:އޮބަދަލުކުރުމުން   Content After Change:  ްގޮތްއޮތް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިނ  Content Before Change: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ފޯމު އެދޭ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށްިނީ ބަދަލުކުރުމާއި މެނިފެސްޓާކޮންސައ  
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 Reason (please provide a reason here for all services)  .5 (ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވާ) ސަބަބު .5

 

 

 

 

 
 

 Declaration .6 އިޤްރާރު .6

1. By signing in this application, I declare that the above amendments in this application are true, correct and valid, and otherwise, I/our 

company shall be responsible for all the consequences arising from these amendments, and that I am authorized to sign this application; 

and,  

2. Also have received the necessary approval from the bank/financial institution (goods imported through bank/financial institution). 

ކަމެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ  ްސަލައެއް ހުރެގެން ދިމާވާ ހުރިހާމާތު ކަމަށާއި، މި މަޢުލޫމާތުގައި އެއްވެސް މައމަތީގައި ދީފައިއެވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ރަނގަޅު ތެދު މަޢުލޫ .1

 އަދި، ޅުގަނޑު އެއްބަސްވެ އިޤްރާރުވަމެވެ.ނަގަންޖެހޭނެކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ހުއްދަ އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އަ  އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުންފުނިން

  ނަމަ(.ންނަ މުދަލެއްއަށް އަންގާ އެއިދާރާގެ ހުއްދަ ހޯދާފައިވާނެއެވެ )ބެންކު ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް ގެނުވަތަ މާލީ އިދާރާ ންކެއްބެ .2
  ޝިޕިންގ އެޖެންޓް  ކޮންސައިނީ ކުރީގެ މުދަލުގެ ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންސައިނީ 

Consignee (NEW) Consignee (ORIGINAL) 
(no need to fill this part if 

consignee mentioned is “to order”) 

Shipping Agent 

ު:ސޮއި އަދި ތައްގަނޑ   

 

  

Signature and Stamp: 

 

 

 

ނަން: އެޖެންޓް/ކޮންސައިނީގެ     Agent/Consignee Name: 

:ކޮންސައިނީ ނަމްބަރު     Consignee Number: 

:ޒިންމާވާ ފަރާތް     Responsible Person: 

 :Designation    މަޤާމު:

 :Contact Number    ގުޅޭނެ ނަމްބަރު:

 

 For Maldives Customs Service use ONLY .7 :ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެމޯލްޑިވްސް ހަމައެކަނި  .7

Amended by Payment Received Stamp Approved by (Supervisor)  

 

 

 Staff Name: 

  Staff Number: 

  Date: 

  Time: 

  Signature: 

 

 Required Documents .8 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް .8

Original copy of amended manifest with manifest transmission party company stamp. 

 ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އޮރިޖިނަލް ކޮޕީ  ގެ ކުންފުނީގެމެނިފެސްޓް ދޫކުރިފަރާތު އިސްލާހުކުރެވުނު މެނިފެސްޓްް،
 

Original copy of Bill of Lading / Airway Bill after content change 

 ވޭބިލްގެ އޮރިޖިނަލް ކޮޕީ  ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ / އެއަރ ބަދަލުގެނެވިފައިވާ
 

No objection letter from Exporter (if applying for consignee change) 

 )ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރާނަމަ(މުދާ ފޮނުވި ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން 
 

No objection letter from Shipper (If the shipment is consigned to “to order”) – if applying for consignee change 
 އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން ޝިޕަރގެއެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދަލެއްނަމަ، 

 

 ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޯމެކެވެ.ެ ކަސްޓަމްސް އާންމު ގަވާއިދުގ R-41/2011ވަނަ މާއްދާއާއި  29މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓްކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ  R/2012-34މިފޯމަކީ 

This application form is based on Article number 29 of R-34/2012 Export, Import and Re-Export regulation; and R-41/2011 Customs General Regulation 
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