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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސ

THE PRESIDENT’S OFFICE

ެދިވެހިރާއްޖ

REPUBLIC OF MALDIVES

ުޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ
APPLICATION FOR DUTY EXEMPTION
ް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސ.1
Name and address of applicant
ް ގެންނަ މުދަލުގެ ބާވަތ.2
Type of goods being imported
ް މުދާ ގެނައި ބޭނުނ.3
Purpose of Importing goods
ާ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އުސޫލުން ހަވާލާދޭ މާއްދ.4
Specify the section in the Duty Exemption
Guideline your claim falls under
ު ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބ.5
)ޭ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓް ސައިޒް ބަޔާންކުރ،ަ(އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތެއްނަމ

Basis of claim with justification
(If applicable specify total investment size of the project)

ާޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅ

ާޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅ

ުއިންވޮއިސް ތާރީޚ

ުއިންވޮއިސް ނަންބަރ

ްމުދާ ފޮނުވި ފަރާތ

ުއަދަދ

ްއައިޓަމުތައ

Invoice Date

Invoice Number

Exporter

Amount being claimed

Items being requested

for duty exemption

for duty exemption

.ެއވާ ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވ
ި ަ ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅާފ،ިތކަމަށާއ
ު ާމި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމ
I hereby declare that the information contained in this form and supporting documents is true and complete.
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:ުގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރ

:ްނަނ

ޑ
ު ކުންފުނީގެ ތައްގަނ

Contact no

Name

Company seal

:ުތާރީޚ

:ްމަޤާމ

:ިޑިއުޓީ މަޢާފުކުރަން އެދޭފަރާތުގެ ސޮއ

Date

Designation

Signature

List of Documents to be provided with the form
Copy of Invoices

ްފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ
ީއިންވޮއިސްތަކުގެ ކޮޕ

Goods List

ްމުދަލުގެ ލިސްޓ

Business registration copy, Declaration according
to Duty Exemption Guideline Section10 and

ީއިޤްތިޞާދީގޮތުން ބޭނުންތެރި މަސައްކަތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗަށް ޑިއުޓ
ް އިމްޕޯޓ،ީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ،ަމަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމ

Details of Activity (applicable only to duty

ި ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައ10 ެޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ އުސޫލުގ
ްބަޔާންކުރާ އިޤްރާރު އަދި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އެނގޭނެ ލިޔުންތައ

exemption for economic activity)

Copy of Agreement (If the application is regarding a

،ައެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމ
ީއެ އެގްރީމަންޓުގެ ކޮޕ

duty exemption clause in an agreement)

ުއިރުޝާދ
Instructions


ަ ކަމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ މައްސަލ،ްޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ މުދަލުގެ ބާވަތުނ
.ެހުށަހަޅަންވާނީ މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވ


All duty exemption applications should be submitted to the relevant ministry through this form


ް އެފަދަ ބޭނުމެއ،ަ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވިފައިވާ މުދާ ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެނަމ،ްޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްނޫން އެހެން މަސައްކަތަކަށ
.ެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވ،ީކުރަންވާނީ އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ


If goods imported under duty exemptions are used for any other activity other than for the approved
purpose, the levied import duty should be paid to the Maldives Customs Service accordingly.
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ްހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށ
ުތާރީޚ

ުމިނިސްޓްރީގެ ތައްގަނޑ

Date

Stamp

