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Details of the applicant (For all types of Services)މަޢުލޫމާތު )ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތަކަށް( ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތުގެ

 :މުއައްސަސާގެ ނަން/ ޝިޕިންގ އެޖެންޓް
Name of Organization/ Shipping Agent:

:އެޑްރެސް
Address:

:ފޯނު ނަންބަރު
Phone No:

:އީމެއިލް
Email:

:ކަސްޓަމްސް ރެޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
Customs Registry No:

:ސިއްކަކުންފުނީގެ 
Seal:

:ސޮއި
Signature:

Details of the service receiver (For all types of Services)(ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތަކަށް ޚިދުމަތް ހޯދަން ހާޒިރުވާ

:ނަން
Name:

:މަޤާމް
Designation:

އައިޑީ ކާޑު:
ID No:

:ނަންބަރު މޯބައިލް
Mobile No:

Service Type - Please tick ( )ފާހަގަ ޖައްސަވާ  ()  ޚިދުމަތާ ދިމާލުގައި  ބޭނުންވާ 

 Registration for local vessel 1ލޯކަލް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  1

 Registration of Local vessel captain 2ގެ ކައްޕި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލޯކަލް އުޅަނދު  2

 Permit for local vessel 3ދޯނި ފާސް ހޯދުމަށް  3

 .Refilling water aހ. ބޯފެން ބަރުކުރުމަށް 

 .Bunkering  bބަންކަރ ކުރުމަށް  ށ.

 .Food/provision c ނ. ކާބޯ ތަކެތި އެރުވުމަށް

 .Crew duty change d ޑިއުޓީ ބަދަލުކުރުމަށް ރ.

 .Repair and Maintenance Service eމަރާމާތަށް  ބ.

 .Surveying fސަރވޭ ކުރުމަށް  ޅ.

 .Discharge of waste g ކުނިބޭލުމަށް  ކ.

 .Crew sign-on/off hއޮން/އޮފް ކުރުމަށް -ކްރޫއިން ސައިން އ.

 .Items released for repair / extension iމުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުން ތަކެތި ދޫކުރުމާއި ނުވަތަ ސަރވިސްކުރުމަށް  ވ. މަރާމާތަށް  

 .Other/s please specify jބަޔާންކުރުމަށް:، އެހެނިހެންމ. 

 Visitors Pass 4ވިޒިޓަރސް ފާސް  4

 Ship Agent-ship 5އެޖެންޓްކަން  ޝިޕިންގ 5

 .Acceptance of Ship Agent-ship aގަބޫލުކުރުން ހ. އެޖެންޓްކަން 

އެދޭނަމަ( ވެރިފަރާތް/  )ކެޕްޓަން ބަދަލުކުރުމަށް ވަކިކުރުމާއި /  އެޖެންޓްކަން ށ.   Terminate/ Change of ship Agent-ship(owner/captain) b. 

 .Withdrawal of ship Agent-ship cޓްކަމުން ވަކިވުމަށް ނ. އެޖެން 

 To utilize Male’ Jetty/s area  6ބޭނުންކުރުމަށް އެދުން  ތައް މާލޭގެ ފާލަން ސަރަޙައްދު  6

 Cancellation of outward clearance 7ކްލިއަރެންސް ބާތިލްކުރުން  އައުޓްވާޑް  7

 Direct call to places other than designated ports 8މަށް ފިޔަވާ އެހެންތަންތަނަށް ކޯލްކުރު  ރަސްމީ ބަނދަރުތައް  8

 Direct departure from places other than designated ports 9އެހެންތަންތަނުން ފުރުވާލުން ފިޔަވާ  ރަސްމީ ބަނދަރުތައް  9

 Unload cargo to ports/ places other than consigned 10ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަންނޫން އެހެން ތަނަކަށްމުދާ ބޭލުމަށް  މުދާ ބޭލުމަށް  10

 Approval to utilize Private Port facility (no-objection)  11އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ބަނދަރުން އެފަރާތުގެ ޢިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން  11

 Unload cargo at K.Thilafushi outer anchorage 12އެންކަރޭޖުގައި މުދާބޭލުމަށް އެދުން  ކ.ތިލަފުށީ އައުޓަރ 12

 Foreign going vessels movement/s to other than designated ports 13ދިއުން  ފަހަރު ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވާ އެހެންތަންތަން އުޅަނދު  13

 -Safe Anchorage  aހ. ސޭފް އެންކަރޭޖްއަށް 

 -Repair and Maintenance  Service bމަށް ކުރު މަރާމާތު -ށ

 މަސްވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް  -ނ
Fisheries Purposes c- 

 -Tourism Purposes dޓުއަރިސްޓް ބޭނުންތަކަށް  -ރ

 -Research and experimental Purposes dކުރުން އުޅަނދުފަހަރު، އެރިސާޗެއްގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫ  ޙުލީލުތަކާއި ރިސާރޗްތައް ކުރުމަށް އަންނަ ތަ  -ރ

 -For rescue operations eންކުރުމަށް އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގެ ބޭނު މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ  މީހުންނާއި -ބ

 -Permitting vessels  for specific projects fކުރުން ގެންނަ އުޅަނދުފަހަރު، އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބޭނުންތަކަށް ދޫ  ކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޕްރޮޖެކްޓުތަ -ޅ

 Vessel imposition and lifting14ގެނައުމާއި ދޫކުރުން ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް އުޅަނދު  14

 Other/s please specify 15ބަޔާންކުރުމަށް:، އެހެނިހެން  15

އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު 
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 ބާވަެތްއގެ ހުރިހާފިޔަވައި  1-މި ފޯރމުގެ ޙިދުމަތް ) މަޢުލޫމާތު އުޅަނުދގެ
 (ށްކަތަކަތްޚިުދމަ

Vessel information  (For all types of Services, except Service -1) 

 :އުޅަނދުގެ ނަން 
Vessel Name: 

 

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤަވްމު:
 Nationality of the vessel: 

 

 :ތާރީޚްއައި /  އަންނަ އުޅަނދު 
Estimated  Arrival date/ 

Arrived Date: 

 

 :ތާރީޚްފުރި  /އުޅަނދު ފުރާ 
Estimated Departure 

Date / Departed Date: 

 

 :ދިދަ
Flag: 

 

 :އައި.އެމް.އޯ ނަންބަރު
IMO No: 

 
 

 Registration of local vessel -1 ކުރުން ރަޖިސްޓްރީ އުޅަނދު  ލޯކަލް. 1
 :ނަން އްޕިގެއުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް / ކަ

Vessel Owner / Captain Name: 
 

 :އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ނަކަލު
Vessel Registry Copy: 

 

 ސަލާމާތީ ސާރތިފިކެޓްގެ ނަކަލު:އުޅަނދުގެ 
Seaworthiness Certificate Copy: 

 
 

 Registration of Local vessel captain2 - ކުރުން ރަޖިސްޓްރީގެ ކައްޕި އުޅަނދު ލޯކަލް. 2

 ނަން: ކައްޕިގެއުޅަނދުގެ 
Vessel Captain Name: 

 

 ކައްޕިގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ނަކަލު:އުޅަނދުގެ 
Vessel Captain NID Copy: 

 

 ނަކަލު: ލައިސަންސްގެ  ގެކައްޕިއުޅަނދުގެ 
Vessel Captain License Copy: 

 
 

 Permit for local vessel ( Supply Services) .3  ށް(އެރުވުމަ ތަކެތި އުޅަނދަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސް )ދޯނި ފާސް ހޯދުމަށް  .3
 ނަން  އައިޓަމް  #

Item name 
 އަދަދު 

Quantity 
1   

 :ބޭނުން
Purpose:                                                                                                                            

 ހުއްދަ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. , މިމިބައިން ޙިދުމަތަކަށް އެދިލައްވާއިރު އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ހުއްދަ ހޯއްދަވަން ޖެހޭނަމަ
Applying for any service/s herein, submit the required permit or letter from the concerning authority. 

 

 Items released for repair and extension (i) .3 ންމުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުތަކެތި ދޫކުރުމާއި ނުވަތަ ސަރވިސްކުރުމަށް  ރާމާތަށް މަ( ވ).3
 ނަން  އައިޓަމް  #

Item name 
 އަދަދު 

Quantity 
 ބްރޭންޑް 
Brand 

 ނަންބަރު  މޮޑެލް 
Model No: 

 ނަންބަރު  ސީރިއަލް 
Serial No: 

 މުދަލުގެ އަގު 
Unit Price 

1       
 

 Visitor pass .4 ސްވިޒިޓާޒް ފާ .4
 ނަން  ފުރިހަމަ #

Full Name 
 ނަންބަރު  / ވާރކްޕާމިޓް  ކާޑު ނަންބަރު  ޑީ .އައި 

NID / Work Permit No: 
 މޯބައިލް ނަންބަރު 
Mobile No: 

 މުއްދަތު 
Duration 

 ބޭނުން 
Purpose 

1      
2      
3      
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