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 ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 
LIVE PLANTS AND PLANT PARTS IMPORT PERMIT APPLICATION FORM 

 

                                                                                 Details of applicant -1  ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

      Individual                    Sole proprietorship                         Company                 Partnership 
 އަމިއްލަ ފަރާތެއް ކޮމްޕެނީ               ސޯލް ޕްރޯޕްރައިޓާޝިޕް                   ޕާޓްނާޝިޕް              

                                                                                                                                                         Name ނަން

                                                      .ID/Passport/ Registration no ނަންބަރު ރަޖިސްްޓރޭޝަން /ޕާސްޯޕޓު/އަިއޑީ ކާޑު
                                                                     Address (including atoll and island)އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަާށއެކު(

                                                                                                                                                       Emailއީމެއިލް 

                                                                                                                                    .Contact noނަންބަރު  ފޯނު

 Countries of export                                                                                        ިޤަުއމުތައް ގެންނަ ތަކެތ  
                                                                                                                              Expected date of importތަކެތި އެތެރެކުރަން ބޭނުންވާ ތާރީޚު   

ނޑުވަިއގެ މަ  ތަކެތި އެތެރެކުެރވޭ ގޮތް                             Mode of transport މަގުން   ގުން            ކަ

                     By sea                               By air                                                         

                                                                                         Carrier no. (Flight/Vessel)ފްލައިޓް/ ވެސެލް ނަންބަރު 
               Details of sale location of plants and plant parts -2ގަހުގެ ބައިތައް ވިއްކާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ހާއި ގަ

                                                                                                                                                          Nameނަން
                                                                                                                      Address އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަާށއެކު(

                                                                                                                  .Registration no ރީ ނަންބަރު ރަޖިސްޓަ
                                                                                                                        Owner’s name ވެރިފަރާތުގެ ނަން 

                                                                  .Owner’s ID/Passport no ނަންބަރު ރިފަރާތުގެ ައއިޑީ ކާޑު/ ޕާްސޕޯޓުވެ
                                                                                                                                    .Contact noބަރު ނަން ފޯނު

                                                                                                                                                       Emailއީމެއިލް 
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3- Purpose of import                                                 އެތެރެކުރެވޭ ބޭނުން  
ދިރާސާކުރުމަށް                           ުއގެނުމަށް                                ބޭނުމަށްއަމިއްލަ        ވިްއކުމަށް      

Trade              Personal use                   Education                          Research    
        Applicant’s        ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ:    

                    :Signatureސޮއި: ......................................     

            :Name  .................      ނަން: ......................

             :Date  ....................       ތާރީޚު: .................

އްާސއި، ގަުހގެ އެތެރެކުރުމަށް އެދޭ ގަްސަގހާގެ :ނޯޓު 
ވަަނ  4ހުށަހަޅަންާވނީ މިފޯމުގެ  ބައިތަުކގެ ލިސްޓު

 ނަންބަރުގައި ެއވާ ފޯމަޓާ ެއްއގޮތަށެވެ.

 The list of  plants and plant parts 

intended for import should be 

submitted as per the format in the 

section 4 of this form. 

Note: 

       List of plants and plant parts intended for import -4ލިސްޓު  ބައިތަކުގެ އްދައަށް އެދޭ ގަހާއި ގަހުގެ އެތެރެކުރުމުގެ ހު 

Common Name 

 ޢާއްމު ނަން 

Scientific Name 
 ޢިލްމީ ނަން 

# 

   

 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް )މުޅިން އަލަށްނަމަ(:
 ިކޮޕީއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް އަމ. 
 ަސްސޯލް ޕްރޯޕްރައިޓާޝިޕް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްނަމ 

 .ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
  ަރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ.ކުންފުންޏެއް/ޕާޓްނާޝިޕެްއނަމ 
 .ީޝޮޕެއްނަމަ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕ 
 

 Required attachments (if a new application): 
A copy of valid national identity card  or 
passport if an individual. 
 A copy of registration if a sole proprietorship. 
 A copy of registration if a company 
/partnership. 
 A copy of permit to sell imported goods if a 
shop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ތައްަގނޑު 

stamp 


