
 ދިެވހިާރއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަުކރުފާނުަމގު ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  1ސަފްހާ: 
 3323340ފެކްސް: ،  3323333ފޯން: 

 www.trade.gov.mvވެްބސައިޓް:  ، info@trade.gov.mvއީެމއިލް: 

 

 Application for duty exemptionޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 

Applicant Information:  ުޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ 
Type of Entity    ްޝަޚްޞ ID/Reg No:  ުއައިޑީ/ރަިޖސްޓްރީ ަނންބަރ   
tick  as appropriate  ިބޭނުންވާ ގޮޅީގައ  ްފާހަގަ ޖެހުނ Name: ްނަނ   
Individual   ްއަިމއްލަ ފަރާތ     Permanent / Registered Address:  ްދާިއމީ / ރަިޖސްޓްރީ ކުެރވިަފއިވާ އެޑްެރސ 

Company  ިކުންފުނ   
Partnership   ްޕާޓްނަރޝިޕ  Road: ުމަގ   
Cooperative Society   ީކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓ Island: ްރަށ   
Foreign Company   ިބިޭދސީ ކުންފުނ Atoll:  ުއަތޮޅ   
Government Organization   ާސަރުކާރު އިާދރ Email: ްއީެމއިލ   
Other Entity   ްއެހެނިހެނ Website:  ްވެްބސައިޓ   

 Current Address: ްމިހާުރގެ ެއޑްެރސ   Phone No: ުފޯން ނަންބަރ   
 Road: ުމަގ    Fax No: ުފެކްސް ނަންބަރ   

 Atoll & Island: ްއަތޮޅާއި ރަށ   

 Details of the Premises   ުމަސައްކަތްކުރާ ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތ 
  On a leased island/location: ްކުއްޔަށް ރަެށއް/ތަެނއް ހިފަިއގެން ަމަސއްކަތް ކުރުނ Atoll / Island ްއަތޮޅާއި ރަށ 
 Island based:  ްއަމިއްލަ ރަށުަގއި ަމސައްކަތް ކުުރނ Atoll / Island ްއަތޮޅާއި ރަށ 
  Address based: ްއަމިއްލަ ޭގަގއި މަަސއްކަތް ކުރުނ Address ްއެޑްރެސ 
 Other (please specify): )ާއެހެނިހެން )ތަފްޞީލް ދެްއވ 
  

Complete the sections that are applicable. .ެފޯމް ފުރާއިރު ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދޭ ދާއިރާއަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުރަންޖެހޭ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރާށެވ 

ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރެވޭ ކެޓަގަރީތައް: )ބޭނުންވާ ކެޓަގަރީ/ކެޓަގަރީތަކުގައި ފާހަގަ 
 ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ވަކި ލިސްޓެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.( ޖަހާށެވެ. ފާހަގަޖެހި

 
Applying for duty exemption: (Please tick as appropriate. 
A separate list must be submitted for each category) 

. ރާއްޖެިއން އެކްސްޯޕރޓް ކުރާ މަުހެގ ބާވަތްަތއް ޕްރޮެސސްކުުރމަާށއި ވެލިއު 1
  އިތުރުުކރުމަށް އިމްޯޕރޓްކުރާ ތަކެތި 

1. Items imported for processing and value addition of 
fisheries exports 

. ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް ުފޅާ ކުރުމަާށއި ވެލިއު އިތުރުުކރުމަށް އިމްޯޕރޓްކުރާ 2
  ތަކެތި

2. Items imported for increase in poultry production and 
value addition. 

ނޑުެވރިކަން ފުޅާ ކުުރމަށްޓަކައި އިމްޯޕރޓްކުރާ ތަކެއްާޗއ3ި ،  . ދަ

ނުޑެވރިކަމުން އުފަްއދާ ތަކެތީގެ ވެލިއު އިުތރުކުރުަމށް އިމްޯޕރޓްކުރާ ތަކެތި    ދަ
3. Items imported for increase in agriculture and value 
addition in agriculture production 

Tax Payer Identification Details  ުޓެކްސް ޕެޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ މަޢުލޫމާތ 

GST TIN Number:  ުޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރ   

Information of the Business Premises  ުމަސައްކަތް ހިންގާ އޮފީހާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތ 

Office Address:  ްމަސައްކަތް ހިްނގާ އޮފީސް އެްޑރެސ   
 Road: ުމަގ   

 Atoll & Island: ްއަތޮޅާއި ރަށ   

Details of Employees  ްމުވައްޒަފުންގެ ތަފްޞީލ 
No. of Local Employees:  ުދިވެހި ުމވަްއޒަފުްނގެ އަަދދ   

No. of Foreign Employees:  ުބިޭދސީ ުމވައްޒަުފންގެ އަަދދ   

Ministry of Economic Development 

                     Male’, 

            Republic of Maldives 

 މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް
 ،މާލެ       

 ދިވެހިރާްއޖެ           

a 



 ދިެވހިާރއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަުކރުފާނުަމގު ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  2ސަފްހާ: 
 3323340ފެކްސް: ،  3323333ފޯން: 

 www.trade.gov.mvވެްބސައިޓް:  ، info@trade.gov.mvއީެމއިލް: 

 

Summary of the business  ްވިޔަފާރިއާ ުގޅޭ ޚުާލޞާެއއ 
 
 
 
 
 
 
 

Details of the Business Plan (Please specify types of products 
produced, the target market or consumers and any other rele-
vant information) - (This information can be submitted in a 
separate sheet) 

މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭން ގެ ތަފްސީލުތައް )އުފައްދާ 
އަދި ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން  ،ބާވަތްތަކާއި އެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ ފަރާތްތައް

)މި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަކިން ޝީޓެއް ތައްޔާތުކޮށް  -މަޢުލޫމާތު( 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.(

Types of products produced  ްއުފައްަދން ަގސްތުކުރާ ާބވަތްަތއ 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 

Estimated production and/or outcome (This information can 
be submitted in a separate list) 

މަސައްކަތުން އުފައްދާނެކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރު އަދި ޙާޞިލްކުރެވޭނެ ނަތީޖާ )މި 
 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަކިން ލިސްޓެއް ތައްޔާތުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.(

Type   ްބާވަތ  
 )އަަދދު( 1އަހަރު 

Year 1 (Amount) 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ދިެވހިާރއްޖެ ، މާލެ، ބޮޑުތަުކރުފާނުަމގު ، މިނިސްްޓރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮްޕމަްނޓް  3ސަފްހާ: 
 3323340ފެކްސް: ،  3323333ފޯން: 

 www.trade.gov.mvވެްބސައިޓް:  ، info@trade.gov.mvއީެމއިލް: 

 

Note  ްނޯޓ 

 The year for duty exemption for the requested items 

will commence from the date, the first shipment ar-

rives at Maldives. 

 If the applicant is an individual, his/her valid ID Card 

and a photocopy, has to be submitted with this form. 

 If the applicant is a company/cooperative society/

foreign company/partnership/government organiza-

tion, an authorized person shall sign the form. 

 The maximum duration for duty exemption is 1 year. 
Applicant must specify the number of items required, 
for the duration of the year. 

 Any application without GST Registration will be 
cancelled. 

 Please attach the relevant list along with this applica-
tion for duty exemption. The form numbers are as 
follows: 

 DE 01: Items imported for processing and value 
addition of fisheries exports 

 DE 02: Items imported for increase in poultry 
production and value addition 

 DE 03: Items imported for increase in agriculture 
and value addition in agriculture production 

   ިމިފޯމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް   ،އަހަރު ކަމަށް ބަލާނީ  1ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމުގައ
 އިމްޕޯރޓްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 ަކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް ، އެމީހެއްގެ ޞައްޙަ އައިޑީ ކާޑާއި، ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދެނީ މީހެއްގެ ނަމުގައިނަމ
 މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

 ީބިދޭސީ ކުންފުނި/ޕާރޓްނަރޝިޕް/ސަރުކާރު ، ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދެނ ކުންފުނި/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/
އެއްނަމަ އޮތް ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ، އިދާރާ  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމުގެ  ފޯމެއްގައި  މިފަދަ  އެތަނަކުން 
 ފަރާތަކުންނެވެ.

  ިއިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް އެދެވޭނީ އެންމެ ދިގު ވެގެން އެއް އަހަރު ދުވަހަށެވެ. މިލިސްޓުގައި ތަކެތ
 އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބޭނުންވާނެ މިންވަރަށެވެ.، ހިމަނަންވާނީ

 .ެޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވ 
 :ެތިރީގައިވާ ލިސްޓުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ މަޢާފު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިސްޓްތައް މިފޯމާއެކު އެޓޭޗް ކުރާށެވ 

 DE 01 ްރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯރޓް ކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތައް ޕްރޮސެސްކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރުުކރުމަށ :
 އިމްޕޯރޓްކުރާ ތަެކތި 

 DE 02ިޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ކުރުމަށާއި ވެލިއު އިތުރުކުރުމަށް އިމްޕޯރޓްކުރާ ތަކެތ : 
 DE 03ިނޑުވެރިކަން ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯރޓްކުރާ ތަކެއްޗާއ ނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ،  : ދަ ދަ

 ތަކެތީގެ ވެލިއު އިތުރުކުރުމަށް އިމްޕޯރޓްކުރާ ތަކެތި

For office use only: :ްއޮފީސް ބޭނުމަށ 

Permit received by: :ިހުއްދައާ ޙަވާލުވ 
Name: ްނަނ  Signature 

  އެޑްެރސް  :Address ސޮއި 

ID Card No:  ުއައިޑީ ކާޑު ނަންަބރ  

Date:  ްތާރީޚ  

Time:  ިގަޑ  

Application received by: :ްފޯމް ބަލަިއގަތ 
Name: ްނަނ  Signature 

  އެޑްެރސް  :Address ސޮއި 

Date:  ްތާރީޚ  

Time:  ިގަޑ  

Signature/Seal 
 ސޮއި/ސިއްކަ 

 :Name  ނަން 
 :Designation މަާޤމް 
 :Date ތާރީޚް 

I/we ________________________________________ 

hereby declare, that the given information are true and 

correct to the best of my knowledge. 

ނޑުމެން _________________________________________  ނޑު/އަޅުގަ އަޅުގަ
ލިޔުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެހުރެ ދަންނަވާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު  އަށް އެނގިފައިވާ ހުރިހާ 

 ޙަޤީޤަތެވެ.


