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 މު ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިރ  
 LIVE ANIMALS IMPORT APPLICATION FORM 

                                                                               Details of applicant -1  ހުއްދައަށް އެދ  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

Individual                           Sole proprietorship                         Company                 Partnership 
 އަމިއްލަ ފަރާތެއް ކޮމްޕެނީ               ސ ލް ޕްރ ޕްރައިޓާޝިޕް                   ޕާޓްނާޝިޕް              

                                                                                                                                                       Name ނަން

                                                    .ID/Passport/ Registration no ނަންބަރު ރަޖިސްްޓރ ޝަން /ޕާސްޕ ޓު/އަިއޑީ ކާޑު
                                                                   Address (including atoll and island)އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަާށއެކު(

                                                                                                                                  .Contact noނަންބަރު  ފ ނު

                                                                                                                                                     Emailއީމެއިލް 

                                                                                                   Country of exportގެންނަ ޤައުމު ދިރ  ޖަނަވާރު
                                                                   Expected date of importއެތެރެކުރަން ބ ނުންވާ ތާރީޚުޖަނަވާރު  ދިރ 

ނޑު ވަިއގެ މަގުން             ނަވާރު އެތެރެކުރެވ  ޮގތް   ދިރ  ޖަ               Mode of transport    މަގުން ކަ

                          By sea                                 By air                                                             
                                                                                                  Carrier no. (Flight/Vessel)ބަރު ފްލައިޓް/ ވެސެލް ނަން

                                                                         Details of animal holding -2ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު  ދިރ  ޖަނަވާރު ގެންގުޅ  

                  House        ގެ                  Farm        ފާމް               Pet shopޝޮޕް         ޕެޓް 

                                                                                                                                                       Nameނަން
                                                                                                                    Address އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަާށއެކު(

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

                                                                .Owner’s ID/Passport no ނަންބަރު ޓުރިފަރާތުގެ ައއިޑީ ކާޑު/ ޕާްސޕ ވެ
                                                                                                                                  .Contact noބަރު ނަން ފ ނު

                                                                                                                                                     Emailއީމެއިލް 
 

PAHM-VS2 



Page 2 of 2                                                         Updated on: 25.11.2018 

 
 
 
 

 

3- Purpose of import                           ބ ނުން                        އެތެރެކުރެވ  
    ދިރާސާކުރުމަށް               އުގެނުމަށް                                ޕެޓް   ވިއްކުމަށް                    ވިއްސާ އާލާކުރުމަށް

Farming                   Trade                                 Pet Education                  Research           

  ޞީލު ވާރު ވިއްސާ އާލާކުރި ފާމުގެ ތަފު އެތެރެކުރެވ  ދިރ  ޖަނަ 
export 4-Details of breeding establishment in the country of 

                                                                                                                                    Farm nameމުގެ ނަންފާ
                                                                                                                           Farm addressމުގެ އެޑްރެސް ފާ

                                                                                                                                 .Contact noބަރު ނަން ފ ނު
                                                                                                                                                     Emailއީމެއިލް 

         Applicant’s            ހުއްދައަށް އެދ  ފަރާތުގެ:
                    :Signature    .......................   ...............ސޮއި: 

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

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

 ޖަނަވާރުގެ ލިސްޓު އެތެރެކުރުމަށް އެދ  ދިރ  :ނ ޓު 
ވަނަ ނަންބަރުގަިއ  5ހުށަހަޅަންވާނީ މިފ މުގެ 
 އެވާ ފ މަޓާ ެއއްގޮތަެށވެ. 

 The list of  live  animals intended 

for import should be submitted as 

per the format in the section 5 of 

this form. 

Note: 

          List of live animals intended for import -5ޖަނަވާރުގެ ލިސްޓު  އްދައަށް އެދ  ދިރ  އެތެރެކުރުމުގެ ހު 

# 
 ޢަދަދު 

Quantity 

 ޢިލްމީ ނަން 

Scientific Name 

 ޢާއްމު ނަން/ބްރީޑް ނަން 

Common Name/Breed Name  

*ޢުމުރު  

Age 

*ޖިންސް  

Sex 

      
 

 If applicableއެނގ ނަމަ  *
  އަލަށްނަމަ(:ފ މާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ލިޔެކިޔުންތައް )މުޅިން 

 .ީއަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕ 
  ަޝިޕްސް ސ ލް ޕްރ ޕްރައިޓާއަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްނަމ

 ރަޖިސްޓްރ ޝަންގެ ކޮޕީ.
  ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ.ކުންފުންޏެއް/ޕާޓްނާޝިޕެއްނަަމ 
 .ީޕެޓްޝޮޕެއްނަމަ އިމްޕ ޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕ 
  ިގެންގުޅ  ޕެޓެއްނަމަ، އެޖަނަާވރާ ގުޅުންހުރ

  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަޞްލު.

 Required attachments (if a new application): 
 A copy of valid national identity card 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 pet 
shop. 
 Original documents (pet passport) related to the 
animal if a pet. 

 ނުދެވ ނެއެވެ.ނ ޓް: ޕެޓް ފިޔަވައި އެއްވެސް ދިރ  ޖަނަވާރެއް ގ ގައި ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދައެއް 
 Live animals are not to be allowed to keep inside the house except pets. 

 ތައްަގނޑު 

stamp 

 


