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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 1 ލޯކަލް އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން  1

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

 Permit for local vessel 3  ދޯނި ފާސް ހޯދުމަށް  3

  . Refilling water a ހ. ބޯފެން ބަރުކުރުމަށް 
  . Bunkering  b ބަންކަރ ކުރުމަށް  ށ.

  . Food/provision c  ނ. ކާބޯ ތަކެތި އެރުވުމަށް 
  . Crew duty change d  ޑިއުޓީ ބަދަލުކުރުމަށް ރ.
  . Repair and Maintenance Service e މަރާމާތަށް  ބ.
  . Surveying f ސަރވޭ ކުރުމަށް  ޅ.
  . Discharge of waste g  ކުނިބޭލުމަށް ކ.
  . Crew sign-on/off h މަށް އޮން/އޮފް ކުރު-ކްރޫއިން ސައިން އ.
  . Items released for repair / extension i މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުންތަކެތި ދޫކުރުމާއި ނުވަތަ ސަރވިސްކުރުމަށް  ވ. މަރާމާތަށް 

  . Other/s please specify j ބަޔާންކުރުމަށް:، އެހެނިހެންމ. 
  Visitors Pass 4 ވިޒިޓަރސް ފާސް  4

 Ship Agent-ship 5  އެޖެންޓްކަން  ޝިޕިންގ 5

  . Acceptance of Ship Agent-ship a ގަބޫލުކުރުންހ. އެޖެންޓްކަން 

މަ(އެދޭނަ ވެރިފަރާތް /  )ކެޕްޓަން ބަދަލުކުރުމަށްވަކިކުރުމާއި /  އެޖެންޓްކަންށ.    Terminate/ Change of ship Agent-ship(owner/captain) b.  

  . Withdrawal of ship Agent-ship c ޓްކަމުން ވަކިވުމަށް ނ. އެޖެން

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

  Cancellation of outward clearance 7 ކްލިއަރެންސް ބާތިލްކުރުން  އައުޓްވާޑް  7

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

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

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

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

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

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

  - Safe Anchorage  a ހ. ސޭފް އެންކަރޭޖްއަށް
  - Repair and Maintenance  Service b މަށް ކުރު މަރާމާތު -ށ
   މަސްވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް -ނ

Fisheries Purposes c-  
  -Tourism Purposes d  ޓުއަރިސްޓް ބޭނުންތަކަށް -ރ
  - Research and experimental Purposes d ށް ދޫކުރުންއުޅަނދުފަހަރު، އެރިސާޗެއްގެ ބޭނުންތަކަ ޙުލީލުތަކާއި ރިސާރޗްތައް ކުރުމަށް އަންނަތަ -ރ
  - For rescue operations e ބޭނުންކުރުމަށް  އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގެ މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ  މީހުންނާއި -ބ
  - Permitting vessels  for specific projects f ށް ދޫކުރުންގެންނަ އުޅަނދުފަހަރު، އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި ބޭނުންތަކަ ޓުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޕްރޮޖެކް -ޅ

 އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު 
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  Vessel imposition and lifting 14 ގެނައުމާއި ދޫކުރުން ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް އުޅަނދު  14

  Other/s please specify 15 ބަޔާންކުރުމަށް:، އެހެނިހެން 15

 

 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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 Acceptance of Ship Agent-ship(a).5 ގަބޫލް ކުރުން  އެޖެންޓްކަން ޝިޕިންގ .)ހ(5
 :ނަން  އެޖެންޓުގެ

Name of Shipping agent 
 

 އެޑްރެސް:
Address: 

 

 މޯބައިލް ނަންބަރު:
Mobile Number 

 

 މެއިލް:-އީ
Email 

 

 ކަސްޓަމްސް ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
Customs Registry No 

 

 :ސިއްކަކުންފުނީގެ 
Seal: 

 ސޮއި:
Signature: 

 

 

 Termination of Ship Agent ship (owner/captain) (b).5 ނަމަ(ެއދޭ ވެރިަފރާތް/  )ކެޕްޓަން ަބދަލުުކރުމަށް އެޖެންޓްކަން ޝިޕިންގ (ށ).5
 ވެރިފަރާތުގެ ނަން:ކައްޕި ނުވަތަ އުޅަނދުގެ 

Captain/ Vessel owner’s Name: 
 

 ގައުމީ ނިސްބަތް:
Nationality: 

 

 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
Passport No: 

 

 އައްޔަންކުރާ އެޖެންޓުގެ ނަން:
Shipping agent to be appointed: 

 

 :އެޑްރެސް
Address: 

 

 :ފޯނު ނަންބަރު
Phone No: 

 

 :އީމެއިލް
Email: 

 

 :ކަސްޓަމްސް ރެޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
Customs Registry No: 

 

  :ސިއްކަކުންފުނީގެ 
Seal: 

  

 :ސޮއި
Signature: 

 ކަ ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.ސިއް ލެޓަރ ހެޑްގައި ވެރިފަރާތްކަމުގައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ކުންފުނީގެއައްޔަންކުރެވިފައިވާ ޝިޕިންގ އެޖެންޓް ބަދަލުކުރައްވަން އެދިލައްވާފަރާތަކީ އުޅނަދުގެ 
If vessel owner is requesting to change the appointed Ship Agent, a letter on company letter head with company stamped must be submitted 

 

 Withdrawal of Ship Agent-ship (c).5 ދޫޮކއްުލންން ކަޝިޕިންގ އެޖެންޓް .)ނ(5
 ޝިޕިންގ އެޖެންޓުގެ ނަން:

Shipping Agent’s Name: 
 

 :އެޑްރެސް
Address: 

 

 :ފޯނު ނަންބަރު
Phone No: 

 

 :އީމެއިލް
Email: 

 

 :ކަސްޓަމްސް ރެޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
Customs Registry No: 

 

  :ސިއްކަކުންފުނީގެ 
Seal: 

 :ސޮއި
Signature: 

 

  ’Utilize Jetty area(s) of Male .6  އެދުން ބޭުނންކުރުމަށް ަތއްސަަރޙަްއދު ފާލަން މާލޭގެ. 6
 ފާލަން  މަށް އެދޭބޭނުންކުރު

Jetty to be used: 
 

 :ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް ޚިދްމަތް
Service Required Date: 

 

 :ބޭނުންވާ މުއްދަތު )ދުވަސް( ޚިދްމަތް
Service Required Period (Days): 

 

 ބޭނުން:
Purpose: 
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 Cancelation of Outward Clearance.7 ބާތިލްކުުރން ކްލިައރެންސް އައުޓްވާޑް. 7
 :އައުޓްވާޑް ކްލިއަރެންސް ނަންބަރު 

Outward Clearance number: 
 

 :އުޅަނދު ރާއްޖެއިން ފުރި ގަޑި 
Departure Time: 

 

 :ނޯޓިކަލް މައިލް() ކޮށްފައިވާ ހިސާބު އުޅަނދު ދަތުރު
Distance travelled (In nautical Miles): 

 

 :ޝަން ޒިދަތުރުފެށި،ޖިއޮގްރަފިކަލް ޕޮ އުޅަނދު އަނބުރާ އަންނަން
Vessel re-directed  geographical position: 

 

 :އަންނަ ބަނދަރު
Port of call: 

 

 :އާދެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް/ ގަޑި 
Estimated date and time of arrival; 

 

 އެންބުރި އަންނަން ޖެހުނު ސަބަބު:
Reason to come back: 

 .ޖެހޭނެއެވެ ފުރިހަމަކުރަން މަރުހަލާ ކްލިއަރެންސް  އިންވާޑް  އަލުން ނަމަ ނުކުމެފައިވާ  ބޭރަށް ސަރަހައްދުން ރާއްޖެ
If vessel passes by Maldives water, it should re-follow the normal inward clearance procedure 

 

 Direct call for places other than designated ports .8   ންކޯލްކުރު ރަސްމީ ބަނދަރުަތއް ފިޔާވާ އެހެްނތަންނަށް. 8
 :ބޭނުންވާ ތަން ދާން

Place of call : 
 

 ތާރީހް:ބޭނުންވާ  ދާން
Date of call: 

 

 :މުއްދަތު )ދުވަސް( ކަމަށް ލަފާކުރެވޭހޭދަވާނެ
Estimated Duration of call: 

 

 :ހިންގާ ފަރާތް ޕްރޮޖެކްޓް
Project Owner: 

Approval to use Private Port facility (no-objection)  

 :ބާވަތް ޕްރޮޖެކްޓްގެ
Project type: 

 

 :ތާރީޚް ހަމަވާމުއްދަތު  ޕްރޮޖެކްޓްގެ
Project due date; 

 

 :ބޭނުންވާ ސަބަބުން އަންނަ
Purpose for direct arrival: 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 74މި ހިދުމަތަށް އެދިލައްވާއިރު ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 
When requesting for this service, please provide the supporting documents stated in Customs general regulation article 74. 

 

 Direct departure from places other than designated ports .9 ުއޅަނދު ުފރުން  ރަސްމީ ބަނދަރުަތއް ފިޔާވާ އެހެްނތަންނަށް. 9
 :ތަންފުރާ 

Place of Departure: 
 ފުރާ ތާރީހް:

Date of Departure: 
 :ފުރުވާލަން ބޭނުންވާ ސަބަބު

Purpose: 
 

  Unload cargo to ports/ places other than consigned .10   މުދާ ބޭލުން ރަސްމީ ބަނަދރުަތއް ފިޔާވާ ެއހެްނތަންނަށް. 10

 :ތަންމުދާ ކޮންސައިންކޮށްފައިވާ ބަނދަރު/
Place of consigned port / place: 

 :ބޭނުންވާ ތަން ދާން
Place of call : 

 :ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ
Consignee: 

 ( މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަދަދު )މ.ޓަނު/ދާގީނާ
Quantity of Goods (MTTons/Pkgs): 

 :ފަށަން ގަސްދުކުރާ ާތރީޚް މަސައްކަތް
Estimated starting date: 

 :)ދުވަސް( ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ާތރީޚް މަސައްކަތް
Estimated ending date: 

 ބޭނުން:
Purpose: 
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  Approval to utilize Private Port facility (no-objection) .11  އުތިރާޒެްއނެތްކަން ބަާޔންކުރުން އި -ޕްރައިވެޓް ޕޯޓް ފެސިލިޓީ. 11

 :ނަން އުޅަނދުގެ
Vessel name: 

 

 ޝިޕިންގް އެޖެންޓުގެ ނަން:
Shipping agent name: 

 

 :ފަށަން ގަސްދުކުރާ ާތރީޚް މަސައްކަތް
Estimated starting date: 

 

 މުއްދަތު:ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  މަސައްކަތް
Estimated duration: 

 

 ބޭނުން:
Purpose: 

  ސިއްކަ:ކުންފުނީގެ 
Seal: 

 :ސޮއި
Signature: 

 މެދު އަޅުގަނޑުގެ އިއުތިރާޖެއްނެތްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވެޓް ޕޯޓް ފެސިލިޓީ ބޭނުންކުރުމާއިމި ހިދުމަތަށް އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތުން އެބޭފުޅުންގެ 
This private port facility have no objection in unloading the requested cargo requested by the vessels shipping agent. 

 Unload cargo at K.Thilafushi outer anchorage .12  ކ.ތިލަފުށި އައުޓަރ އެންަކރޭްޖަގިއ މުދާ ބޭލުން . 12

 :ވެރިފަރާތް  މުދަލުގެ
Consignee: 

 :މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަދަދު )މ.ޓަނު/ދާގީނާ(
Quantity of Goods (MTTons/Pkgs): 

 :ގަސްދުކުރާ ތާރީޚް ފަށަން  މަސައްކަތް
Estimated starting date: 

 :ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް  މަސައްކަތް
Estimated ending date: 

 ބޭނުން:
Purpose: 

 

 Foreign going vessels movement/s to other than designated ports .13 ދިުއން  ެއހެންތަންަތނަށް ފިޔަވާ ބަނދަުރތައް ަރސްމީ ފަހަރު އުޅަނދު. 13

 އުޅަނދުގެ ނަން :
Name of the vessel 

Foreign going vessels movement/s to other than designated ports 

 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤަވްމު:
 Nationality of the vessel: 

 

:ފްސީލް ތަ ސެޓްފިކެޓްގެ  ރަޖިސްޓަރީ  

number)Certificate of Registry (port, date,  
 

 ވަންނަ ބަނދަރު:
Port of Arrival 

 އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ:
Name of the Master 

 ވަންނަ ތާރީޚާއި ގަޑި:
Date and time of arrival  

 އެންމެ ފަހުން ފުރި ބަނދަރު :
Arrived from 

 ނެޓް ޓަނޭޖް:
Net tonnage; 

 ގުރޮސް ޓަނޭޖް:
Gross tonnage 

 ހިމަނައިގެން( ފަޅުވެރިންގެ އަދަދު )މާސްޓަރ
Number of crews (including master) 

 ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު:
Number of passengers 

 ޝިޕް އެޖެންޓްގެ ނަމާއި ލައިސެންސް ނަމްބަރ:
Ship agent’s name & License number 

 ދަތުރުގެ ބޭނުން:
Purpose of travel; / visit 

 ހުއްދަޔަށް އެދޭ ދުވަހުގެ އަދަދު:
Number of days requested 

 އުފުލާ މުދަލުގެ އަދަދު )މެޓްރިކް ޓަނު / ސީ.ބީ.އެމް(:
Total cargo on board(mt/cbm) 

 ބާލާ މުދަލުގެ ތަފްސީލް )މެޓްރިކް ޓަން / ސީ.ބީ.އެމް(
Cargo to be discharged (mt / cbm) 

 :މުދާ ބާލަންދާ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލް
Brief particulars of voyage (island of call) 
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 Vessel imposition and lifting to and from Customs control .14 ދޫކުރުން  ެގނަުއމާއިއުޅަނދު  ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސް .14

   އުޅަނދު ގެނައުން ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސް
Vessel imposition under Customs control  

      ދޫކުރުން  ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސް
  Vessel lifting from Customs control  

 އައްޔަންކުރާ އެޖެންޓުގެ ނަން:
Appointed Ship-agent: 

 އުޅަނދު ގެނައުމަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ބާއްވާނެ މުއްދަތު: ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސް
Estimated Duration vessel  be under customs control: 

 ސަބަބު:
Reason: 

  ސިއްކަ:ކުންފުނީގެ 
Seal: 

 :ސޮއި
Signature: 

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 50އަދި  49ދުމަތަށް އެދިލައްވާއިރު ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ ޙިމި 
When requesting for this service please provide the supporting documents stated in Customs general regulation article 49 and 50. 

 

 Other Services . 15  ޚިްދމަތަކަށް ެއދުން އެހެނިހެން . 15
 :ހުލާސާކޮށް() އެދޭ ޚިދްމަތް

Service type (Summarized): 
  

 

 Declaration އިްޤރާރު 
 .އިގުރާރުވަމެވެ  ވެ ކަމަށާއި އަޅުގަނޑަކީ މިފޯމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް އެއްބަސް މައުލޫމާތުތެދު  ދިއަ ސައްހަ މައުލޫމާތަކީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމްގައި  މި

I declare that the information given on this form is true and correct, and that I am authorized to sign this application. 
 ފުރިހަމަ ނަން:
Full Name: 

 މަގާމް:
Designation: 

 ރ:ނަންބައައި.ޑީ ކާޑް 
National ID No: 

 ރު:ނަންބަފޯން 
Phone No: 

 :ކުންފުނީގެ ސިއްކަ
Seal: 

 :ސޮއި
Signature: 

 

            އިރުޝާދު  

  ްހުށަހެޅުމަށް ހެދިފައިވާ ފޯމެކެވެ. އަށްކަސްޓަމްސް  އް އެދިޚިދުމަތްތަ އުޅަނދުފަހަރާއި ގުޅޭއިދުގެ ދަށުން ޢާންމު ގަވާމިފޯމަކީ ކަސްޓަމްސ 
 .ެފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި ދެވިފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވ 
  ެރިހަމަ ކުރާށެވެ.ފުތިޔަ ފަރާތުން އެދިލައްވާ ހިދުމަތަކާއި ގުޅޭ ބައި އަދި މިފޯމު ފުރާށެވެ. ނދުފަހަރާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށް އުޅައިދުގެ ދަށުން، ންމު ގަވާޢާކަސްޓަމްސްގ 
 ަބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ގައިކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް މިފޯމު ތަމިފޯމާއެކު، ތިޔަ ފަރާތުން އެދޭ ޚިދުމ 
  ުއީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކާއެކharbour@customs.gov.mv .ެއަށް އީމެއިލް ކުރާށެވ  

Instructions 
 This application form is designed to request for vessel-related services under Customs Laws and Regulations. 
 Please follow the instruction to fill this form. 
 Complete this form to request for vessel-related services, under Customs Law and Regulations. And fill the relevant section of this form regarding the requested 

service. 
 Submit the completed form along with required documents. Requirements for requested service are explained below. 
 If you are submitting this form via email, please email to harbour@customs.gov.mv, along with the required documents. 
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