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 ފޯމް  އެދ   މަތްތަކަށް ދު ހި  ގުޅ  އިމްޕޯޓާއި  އެކްސްޕޯޓް 

 

 :Information of the Consignee :މައުލޫމާތު  ވެރިފަރާތުގެ  މުދަލުގެ 

 :ނަން
Name 

:ނަމްބަރު މޯބައިލް  

Mobile Number 

:ނަމްބަރު ކާޑު ޑީ .އައި/  ރަޖިސްޓަރީ  

Registration / NID Card Number 

:އެޑްރެސް މިހާރުގެ   

Current Address 

 

:މެއިލް-އީ  
E-Mail 

:ތާރީހް   

Date 

 

:ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ/އެޖެންޓް  
Agent/Representative 

:ނަމްބަރު މޯބައިލް   

Mobile Number 
 

 

 :Declaration Information :މައުލޫމާތު  ޑިކްލަރ ޝަނުގެ 

:އޮފިސް/  ނަމްބަރު ރިފަރެންސް  
Reference Number / Office 

R-             / 00-- ްތާރީހް ހުށަހެޅި ޑިކްލަރ ޝަނ:  
Date of Submission 

-- / -- / 2019 

:ނަމްބަރު އެއައވ ބިލް/  ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް  
Bill of lading / Airway bill 

Number 

:ނަމްބަރު އިންވޮއިސް   
Invoice Number 

 

:ނަމްބަރު ކޮންސައިނީ  
Consignee Number 

 
:ނަމްބަރު ޑިކްލަރަންޓް  

Declarant Number 
 

 :Declaration Status :މަރުހަލާ  ޑިކްލަރ ޝަންގެ 

އައިސްފައި  މުދާ  
Goods Arrived 

ނާދ   މުދާ   
Goods Not Arrives 

ތާރީހް  ލަފާކުރެވ  އަންނާނެކަމަށް މުދާ  
Estimated date for goods arrival 

 

ނުފަށާ ޗެކްުކރަން   
Checking not Started 

 ޗެކިންގ
Checking 

 ނިމިފައި 
Assessed 

 ފައިސާދައްކާފައި  
Paid 

 ބަލައިފާސްކުރުން  
Examination 

 އިމްޕޯޓްކުރެވިފައި  
Imported 

 

 :Agreement of responsible person :އިޤުރާރު  ފަރާތުގެ  ޒިންމާވާ 

 ނުވަތަ  ،ހުށަނ ޅިއްޖެނަމަ( ތައް)ލިޔުން ތެރ ގައި ގެމުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިފޯމުގައި އަދި. އިޤުރާރުވަމެވެ އެއްބަސްވެ ކަމުގައި މައުލޫމާތު ތެދު އަދި  ސައްހަ މައުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ މިފޯމުގައި  އަޅުގަނޑު
 .އިޢުތިރާޒެއްނެތެވެ އަޅުގަނޑުގެ މެދު ނެގުމާއި ޒިންމާ މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މައުލޫމާތެއްކަމުގައި ސައްހަނޫން  މައުލޫމާތަކީ މިފޯމުގައިވާ

I declare that the information provided in this form and its particulars are true and correct. And if the documents are not submitted during the period of 

time or if in case any information provided are deemed to be false or incorrect I have no objection to undertake responsibility according to Customs 

Rules and Regulations. 

 :ނަން

Name: 
 

 :ނަމްބަރު ކާޑު  ޑީ.އައި

NID Card Number 

 :މަޤާމް

Designation: 
 

 :ނަމްބަރު ގުޅ ނެ

Phone Number: 
 

 :މެއިލް-އީ

E-Mail: 
 (:ތައް)ނަމްބަރު މޯބައިލް 

Mobile Number(s): 
 .ވެމައުލޫމާތެ ޑިރެކްޓަރުގެ  މެނ ޖިންގ ކުންފުނީގެ ބަޔާންކުރަންވާނީ ގޮތުގައި ފަރާތެއްގެ ޒިންމާވާ މިފޯމުގައި ،ކުންފުއްޏަކުންނަމަ އިމްޕޯޓްކުރަނީ މުދާ

If goods are imported by a company, information of Managing Director shall be entered as a responsible person. 
 

 Services ހިދުމަތްތައް 

 Declaration amendment -1 ިއސްލާހުކުުރމަށް  ލިޔުންތައް -1

 Declaration cancellation -2 ބާތިލްުކރުމަށް  ޑިކްލަރ ޝަން -2

 To Take Sample of Goods -3 ެނުގމަށް މްޕަލްމުދަުލގެ ސާ -3

 Appeal -4 އެޕީލްކުރުމަށް  -4

 Advance Ruling on Origin & Classification -5 ޯހދުމަށް  ރޫލިންގ އެްޑވާންސް ކްލެސިފިކ ޝަްނގެ ނުަވތަ އޮިރޖިން -5

 

  

APPLICATION FOR EXPORT IMPORT RELATED SERVICES  
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 .ފުުރްއވުމަށް ަމއުލޫމާތުަތއް ނަްމބަުރގަިއވާ ުގޅ  ަނމްަބރާއި ހިދުަމތުގެ އެދިަލއްވާަފިއވާ
To enter information relevant number as per the requested service number. 

 Declaration amendment -1 އިސްލާހުކުރުމަށް  ލިޔުންތައް  -1

 :Amendment(s) (:ތައް )އިސްލާހު 

 އިސްލާހުކުރުމަށް  ފޯމު ޑިކްލަރ ޝަން 
To amend declaration form 

 (:ތައް)ނަމްބަރު އައިޓަމް
Item Number(s) 

 އިސްލާހުކުރުން ލިޔެކިުޔމެއް ޙުށަހަޅާފައިވާ އެކު ޑިކްލަރ ޝަނާއި 

To amend an uploaded document 

 :އިސްލާހު ގެނެވިފައިވާ ނަމާއި ލިޔެކިޔުމުގެ
Document Name and amend details 

 ހުށަހެޅުމަށް ލިޔެިކޔުމެއް ޙުށަހަޅާފައިނުވާ އެކު ޑިކްލަރ ޝަނާއި 

To upload a new document to the declaration 
 :ނަން ލިޔެކިޔުމުގެ ހުށަހެޅުނު އަލަށް

Newly submitted Document Name 
 :Reason for amendment :ސަބަބު  ގެންނަންޖެހުނު  އިސްލާހު 

 

  :Note  :ނޯޓް 

 އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ  ފަާރތުން ދޫކުރި ލިޔުން ގައިހާލަތު މިފަދަ. އިސްލާހުކުރުމުންނެވެ ލިޔުމެއް އެ ފަރާތުން ދޫކުރި ލިޔުން އެ ގެނެވ ނީ އުނިއިތުރެއް އެްއވެސް ލިޔުމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް -1
 ފަާރތުން ދޫކުރި ލިޔުމެއް އެ ،ކުރެވިފައިވާނަމަ ބަދަލު ނުވަތަ ކަނޑައި ،ފަވައި ތަނެއް އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އެފަދަ އަދި. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިފޯމާއިއެކު ލިުޔމެއް ދޫކުރިފަރާތުގެ ލިޔުން އެ ،ލިޔުމެއްވާނަމަ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ކުރެވިފައި ސްޓ މްޕް

 .އެކުގައެވެ ކާފީއަ ރުފިޔާގެ 100/- ކުރެވ ނީ އިސްލާޙް ،އިސްލާހެއްނަމަ  ގެނެވ  ކުރިން ދެއްކުމުގެ ފައިސާ ނިންމުމަށްފަހު ޑިކްލަރ ޝަން މުދަލުގެ -2

1- If a document requires any amendments, that amendment can only be brought by the document issuer. In such cases if the document has been 

amended by the issuer, a document stating the amendment shall be submitted along with this application form. And the document issuers shall 

stamp the document if any part of the document is highlighted, strikethrough or changed. 

2- Payment of 100/- rufiyaa will be charged for amendment requests for assessed but duty unpaid declarations. 
 

 Declaration cancellation -2 ބާތިލްކުރުމަށް  ޑިކްލަރ ޝަން  -2

 :Reason to Cancel :ސަބަބު  ބ ނުންވާ  ބާތިލްކުރުމަށް 

 

 

 

  To take Sample of Goods (During Declaration process) -3 (ަމރުހަލާަގއި ނިްނމާ ޑިކްލަރ ޝަން) ެނގުަމށް ސާމްޕަލް މުދަލުގެ. 3

(:ތައް)އައިޓަމް  

Item numbers  

 :ސަބަބު
Reason 

 Responsible person ފަރާތް  ޒިންމާވާ 

 :NID Card Number :ނަމްބަރު ކާޑު  ޑީ.އައި :Name :ނަން

 :Phone Number :ނަމްބަރު ފޯނު :Designation :މަޤާމް

 :Mobile Number :ނަމްބަރު މޯބައިލް :E-Mail :މެއިލް-އީ
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 APPEAL -4 އެޕީލްކުރުމަށް  -4

 :Date :ތާރީހް :Ruling Number :ނަމްބަރު ރޫލިންގ

 :Item Number(s) to appeal (:ތައް)ނަމްބަރު އައިޓަމް އެޕީލްކުރެވ 

 :ބާވަތް  މައްސަލައިގެ  އެޕީލްކުރެވ  

Type of Appeal 
 Required information and Documents ލިޔެކިޔުންތައް  މައުލޫމާތާއި  ހުށަހަޅަންޖެހ  

 
 ގިންތި  މުދަލުގެ 

Goods 

Classification 

 . ހުަށހަޅަްނާވނެެއވެ  ަމއުލޫމާތު ފުިރހަމަ  ގުޅ ގޮުތން މުދަލާއި
 ަސއިޒް/ ްނޓްސްއިްނގްރެިޑއަ/ ކޮމްޕޮިޒޝަން / ފަްނކްަޝންަތއް/ ބ ުނން/މޮޑެލް/ ބްރ ންޑް / ނަން  -1

 ؛އްލިެޔކިުޔންތަ  އެެހިނހެން  އިތުުރްނވެސް ީމގެ އަދި   ސްޕެސިފިކ ޝަން/ ކެޕ ސިޓީ /

 .ަތއްިލންކު ބ ުނންކުެރވިާދނެ/  ސާމްޕަލް/  ފޮޓޯ /  ީޝޓު ޑާޓާ  ެމޓީރިއަލް /ޓެްކނިކަލް -2

Shall submit complete information of the product. 

1. Name /Brand /Model/Use/ Functions/ Composition/ Ingredients/ Size/ 

Capacity/ Specification and any other supporting document. 

2. Technical / Material data sheet / Pictures/ Samples/ Useful Links. 

 އޮރިޖިން  މުދަލުގެ  

Goods Origin 
 .Shall submit detailed information of the manufactured process .ހުަށހަަޅންާވނެެއވެ ތަފްސީލު ޮގތުގެ  އުފަްއދާަފއިވާ  މުދާ

 

 މުދަލުގެ 
 އަގުކަނޑައަޅުން 

Price 

Valuation 

 ެއގޮުތން . ހަަޅންާވެނއެވެހުށަ  ލިޔެކިުޔންަތއް  ގުޅ   ުމއާމަލާަތކާއި  ހުރިހާ  ކޮށްަފިއވާ ގަތުމަްށޓަަކއި މުދާ
 ؛ެއގްރިެމންޓް/  ކޮްނޓްރެްކޓް ސ ލްސް -1

 ؛ިލޔެިކުޔންތައް ބަދަލުކުރެިވފަިއވާ ދެމެުދަގއި ދެފަރާތާުތގެ  މަުރހަލާަގއި އޯޑަރކުރި  މުދަލަށް -2

 ؛ިލޔުިކޔުްނތައް ަހވާލާދ  ލިުޔން ދެއްކި  ފައިސާ  ލިުޔމާއި  ފައިސާެދއްކި  ަދްއކާފަިއާވނަމަ ފައިސާ -3

 .ިލޔެިކޔުްނތައް ލިބިަފިއވާ ގުޅ ގޮުތން ުމދަލާއި އިތުުރްނވެސް މީގެ -4

Shall submit all the documents related to the purchase of goods. Like 

1. Sales Contract / Agreement. 

2. Documents exchanged during the ordering process of goods. 

3. Payment documents and its reference documents. 

4. Any other supporting documents related to the goods. 

  އެހެނިހެން  

Others 
 Shall submit all the supporting documents regarding the case .ާވނެެއވެހުަށހަޅަން  ލިޔެިކުޔންަތެކއް ުހރިހާ  ލިބިަފއިވާ  ގުޅ ޮގތުން  މައްސަލަާއއި

 :If others Specify :ބަޔާންކުރުމަށް އެހެނިހެންނަމަ

 :Reason to appeal :ސަބަބު  އެޕީލްކުރާ 

 

 Documents submitted regarding appeal  ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގުޅ ގޮތުން  އެޕީލްއާއި 

 

 If the documents are not submitted mention the reason ބަޔާންކުރުމަށް  ސަބަބު  ހުށަނ ޅުނު  ނުވާނަމަ  ހުށަހަޅާފައި  ލިޔެކިޔުން 

why 

 

 Pictures and Useful Links: To mail ކުރުމަށް  މެއިލް   :ލިންކުތައް  ބ ނުންކުރެވިދާނެ  އާއި  ފޮޓޯ 

 :tariff@customs.gov.mv Regarding goods classification and origin :ނަމަގުޅ ގޮތުން އޮރިޖިންއާއި ގިންތިކުރުމާއި މުދަލުގެ

 :valdoc@customs.gov.mv Regarding goods Valuation :ގުޅ ގޮތުންނަމަ ގޮތާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު

 Contact person regarding the appeal ފަރާތް  މުއާމަލާތްކުރާ  ގުޅ ގޮތުން  އެޕީލްއާއި 

 :NID Card Number  :ނަމްބަރު ކާޑު  ޑީ.އައި :Name  :ނަން

 :Phone Number  :ނަމްބަރު ފޯނު :Designation :މަޤާމް

 :Mobile Number  :ނަމްބަރު މޯބައިލް :E-Mail :މެއިލް-އީ
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:ބާވަތް  Type: 

ކަނޑައެޅުމަށް  ގިންތި މުދަލުގެ   

Ruling on Classification 
ކަނޑައެޅުމަށް އޮރިޖިން މުދަލުގެ   

Ruling on Origin 

 *To complete if regarding Rules of Origin ފުރިހަމަކުރުމަށް ގުޅ ގޮތުންނަމަ އޮރިޖިންއާއި އޮފް  ރޫލްސް* 
 

 :ކުރާނެގޮތް ކްލެސިފައި މުދާ ފަާރތުން ތިޔަ

Your opinion on Classification of Goods: 
 :އޮރިޖިން ހުށަހަޅާ އިމްޕޯޓަރ*

*Country of origin envisaged by applicant 

 :ކްރައިޓީރިއާ ލިބ  އޮރިޖިން އޮފް ޫރލް *
Rules Considered to be satisfied* 

:ތަފްސީލް މުދަލުގެ  Details of the Goods: 

 :ނަން
Description 

 :ބ ނުން ކުރެވ  
Function / Use 

 :އަގު

Price 

:ގޮތް ބަންދުކުރެވިފައިވާ   
Packing Details 

(އެނގ ނަމަ):އެޑްރެސް ނަމާއި އ ޖެންޓުގެ އަދި ފަރާތް އުފެއްދި މުދާ  ،އެކްޕޯޓަރ ،އިމްޕޯޓަރ  * Importer, Exporter, Producer and agent name with Address:(If Known) 

:މިންވަރު އެކުލެވ  ތަކެއްޗާއި އެކުލެވިގެންވާ  
 

 

 

Composition / Ingredients with their percentage 

Commercial Designation and Additional Information:  ުމައުލޫމާތު އިތުރ:  

:ތަކެތި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ކްލެސިފައި   Submitted for Classification 

 ބްރޯޝަރ 
Brochures 

 ފޮޓޯ  
Photo 

 ސާމްޕަލް 
Sample 

: އެހެނިހެން  
Others 

؟ބ ނުންތޯ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް އަނބުރާ ތަކެތި ހުށަހެޅިފައިވާ   

Would you like to return the provided products? 

 ކުރުމަށް  މެއިލް   :ލިންކުތައް  ބ ނުންކުރެވިދާނެ  އާއި  ފޮޓޯ 

Pictures and Useful Links: To mail tariff@customs.gov.mv 

 ހޯދުމަށް  ގރޫލިން  އެޑްވާންސް  ކުރިން ލަކަށް މުދަ އެއްކަހަލަ/  އެއްވައްތަރުގެ  މިބާވަތުގެ * 
 ؟ވާނެތޯ އެދިލައްވާފައި

Have you applied for an advance ruling for identical or similar goods previously?* 

:ތަފްސީލް  
Details 

 ދެވިފައިވާކަމުގެ  ގރޫލިން  އެޑްވާންސް  ކުރިން މުދަލަކަށް  އެއްކަހަލަ/  އެއްވައްތަރުގެ  މިބާވަތުގެ * 
 ؟ލިބިފައިވ ތޯ މައުލޫމާތެއް

*Are you aware of the existence of an advance ruling for identical or similar goods? 

:ތަފްސީލް  
Details 

 
 

 ؟ގަންޖެހ ތޯނަ ހުއްދައެއް އިދާރާއަކުން އެހެން ސަރުކާރުގެ  ކުރިން ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް މުދާ*

*Are the goods subject to origin verification process or any instance of review or 

appeal before any governmental agency, appellate tribunal or court? 
:ތަފްސީލް  

Details 

 Contact person regarding the Advance Ruling ފަރާތް  މުއާމަލާތްކުރާ  ގުޅ ގޮތުން  ރޫލިންގއާއި  އެޑްވާންސް 

 :NID Card Number :ނަމްބަރު ކާޑު  ޑީ.އައި :Name :ނަން

 :Phone Number :ނަމްބަރު ފޯނު :Designation :މަޤާމް

 :Mobile Number :ނަމްބަރު މޯބައިލް :E-Mail :މެއިލް-އީ
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  އިރުޝާދު 

  ްކުގައި ކަސްޓަމްސްއާއި މުދަލާއި ގުޅ ގޮތުން ތަފާތު މަރުހަލާތަމިފޯމަކީ ކަސްޓަމްސް އާންމު ގަވައިދުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓ
 ފޯމެކެވެ. ފަރުމާކުރެވިފައިވާހުށަހެޅުަމށް މުއާމަލާތްކުރުމަށްޓަކައި 

  ަކުރުމުގައި ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.ފޯމު ފުރިހަމ 
 .ެމި ފޯމުގެ ފުރަތަމަ ސަފްހާ ގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރުއްވުމަކީ ލާޒިމު ކަމެކެވ 
 .ެއެދިލައްވާ ހިދުމަތަކާއި ގުޅ  ނަމްބަރުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރުއްވާށެވ 
 ްރިންޓް ކުރެއްވުމުގެ ބަދަުލގައި، ފުރަތަމަ ސަފްހާގެ އިތުރުްނ ހިދުމަތާއި ގުޅ ގޮތުން މައުލޫމާުތ ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރައްވާއިރު މުޅި ފޯމު ޕ

       ފުރުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕ ޖް ޕްރިންކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

Instructions 

 This application form is designed to communicate regarding import and export goods under Customs 

Laws and Regulations. 
 Please follow the instruction to fill this form. 
 Mandatory information required for this application form is on the first page. 
 After completing the first page, please make sure to fill the information required for the selected 

service. 
 If you require to cancel the registration or license/pass, fill the relevant section for cancellation. 
 While printing the form make sure to print the first page and the page where the information required 

for requested service page only.  
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