ް ފޯމ- ީސީޕ

CP- Form

ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމ

MINISTRY OF TOURISM
REPUBLIC OF MALDIVES

ޖ
ެ ްރއ
ާ ި ދިވެހ،ެމާލ

ްދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ބަނދަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމ
APPLICATION FOR FOREIGN TOURIST VESSELS TO CRUISE AND HARBOUR IN THE MALDIVES
ުއޭޖެންޓާބެހޭ މައުލޫމާތ
Agent’s Information
:ްނަނ

Name:

:ްދާއިމީ އެޑްރެސ

Permanent Address:
Present Address:

:ްމިހާރުގެ އެޑްރެސ

Telephone Number:

:ުޓެލެފޯން ނަންބަރ
:ުފެކްސް ނަންބަރ

Fax Number:

:ްއީމެއިލް އެޑްރެސ

E-mail Address:

ުބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދާބެހޭ މަޢުލޫމާތ
Details of the Foreign Tourist Vessel
Name of the Vessel:
Country of Registration:
Registration Number:
IMO Registration Number:
Length of the Vessel (in meters):
Number of Tourist Beds on the vessel:
Number of Staff on the vessel:
Number of Tourists on the vessel:
Last port of call / Next port of call:
Number of Staff on the vessel:
Date and Time of vessel’s arrival to Maldives:

Date and Time of the vessel’s departure from the Maldives:

Duration of the permit requested (in days):

:ްއުޅަނދުގެ ނަނ
:ުއުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޤައުމ
:ުއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ
:ު އޯ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ.ް އެމ.ިއައ
:)ްއުޅަނދުގެ ދިގުމިން (މީޓަރުނ
:ުއުޅަނދުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހުރި އެނދުގެ އަދަދ
:ުއުޅަނދުގައިތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ
:ުއުޅަނދު ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު ތިބޭނެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދ
: ު ދެން ދާން އޮތް ބަނދަރ/ ުއުޅަނދު އެންމެ ފަހުން ދިޔަ ބަނދަރ
:ުއުޅަނދުގައިތިބި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދ
:ިއުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑ
:ިއުޅަނދު ރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑ
ޭއުޅަނދު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކޮށް ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ
:)ުމުއްދަތު (ދުވަހުގެ އަދަދ

Details of places of travel other than Male’:

،ަމށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމ
ަ ުމާލެ ނޫން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް އުޅަނދު ދަތުރުކުރ
ްމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްސީލ
ަ ުދަތުރުކުރ

:

ްބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުގެ ކަންތައްތަކާއި ހަވާލުވެގެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އޭޖެންޓުގެ ފަރާތުނ
On behalf of the Agent of the Foreign Tourist Vessel
ެރކޮށް ހިތުމަށް އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވ
ި ެދިވެހިރާއްޖޭއަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ބަނދަރުކުރުމާއިބެހޭ ޤަވާއިދު ކިޔާ އެއަށް ހުރުމަތްތ
.ެ މިފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ދަންނަވަމެވ.ެސޮއިކުރަމެވ
I have read the regulation for Foreign Tourist Vessels to Cruise and Harbour in the Maldives and agree to abide by the terms and
conditions stated in the Regulation. I hereby declare that the information given in this application is true and correct.
Sign & Stamp:
:ަ ސޮއި އަދި ސިއްކName:
: ްނަނ
Designation:

: ްމަޤާމ

Mobile No:

:.ުމޮބައިލް ނަންބަރ

Date:

The following documents should be submitted with
the Application (please tick documents submitting)
Captain's Declaration (Letter describing the crew and
passengers/guest onboard)
Copy of Registration Certificate of the Vessel
Ship Particular )A document which shows the length of the
vessel(
Consent letters from Tourist Resort if the Vessel Plans to
travel to any.
Copy of Shipping Agent Certificate.
General Declaration form of Ministry of Defence

: ޙ
ް ީތާރ

.ެމިފޯމާއިއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަށް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވ
ެފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަންގައިދޭ ކެޕްޓަންގ/ް އުޅަނދުގައި ތިބި ކުރޫއިން ޕަސިންޖަރުނ
ްލިޔުނ
ް އުޅަނދުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓިފިކެޓ
ް އުޅަނދުގެ ދިގުމިން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއ
ް އުޅަނދު ރިޒޯޓަކަށް ދަތުރުކުރާނަމަ އެތަނަކަށް ދިއުމަށް އެފަރާތުގެ އިއުތިރާޟެއ
ްނެތްކަމުގެ ލިއުމުގެ ކޮޕީއެއ
ީ އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުގެ ސެޓިފިކެޓް ކޮޕ
ް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޖެނެރަލް ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމ

*Note:








:ްނޯޓ
A minimum of 5 working days is required to process this
application form.
Foreign vessels categorize as yachts and above 15 meters
in length have to pay a Cruising permit fee of MRF
5000.00. This fee will be collected by Maldives Inland
Revenue Authority (MIRA).
Any vessel engaged in commercial or private charters shall
obtain a charter license in order to cruise in the Maldives.
(Please refer to CL – form)
Government Passenger Tax is charged from the
passenger/guest who accommodates the vessel in
cruising/chartering in the Maldives. Tax payment should be
paid to MIRA
For any enquiry regarding this form please contact
Registration Section Tel. no.:3022246

.ެ ދުވަސް ހޭދަވާނެއެވ5 ްއެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް މަދުވެގެނ



ު މީޓަރަށްވުރެއް ބޮޑު ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރ15 ަދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނ



5000/- ީރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ ބަނދަރުކޮށް ހެދުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނ
ު މިފައިސާ ދައްކާނީ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއ.ެއކުމުންނެވ
ް ެރުފިޔާގެ ފީއެއް ދ
.ެއޮތޯރިޓީ އަށެވ
ުއުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން (ކްރޫ) އިން ފިޔަވާ ޕަސިންޖަރުންގެ ގޮތުގައި އިތުރު ބަޔަކ



ް ނުވަތަ ފަޅުވެރިނ،ަބައިތިއްބަން އެދޭނަމަ ނުވަތަ ބައިތިއްބައިގެން ދުއްވަން އެދޭނަމ
ް(ކްރޫ) ގެ އިތުރުން ޕަސިންޖަރުންގެ ގޮތުގައި އިތުރު ބަޔަކު އެއުޅަނދަށް އަރުވަނ
ެ އެއުޅަނދު ޗާޓަރ އުޅަނދެއްގ،ައެދޭނަމަ ނުވަތަ އަރުވައިގެން ދުއްވަން އެދޭނަމ
ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވައި ބަނދަރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ (ޗާޓަރ
.ެލައިސަންސް) ހޯދަންވާނެއެވ
24 ުރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތ



ަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ނުވަތ،ަ(ސައުވީސް) ގަޑިއިރަށްވުރެއް އިތުރުވެއްޖެނަމ
ްކށް އެއުޅަނދެއްގައި ދަތުރުކުރާ ނުވަތަ ހުންނަ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓަކަށް ޓެކްސ
ަ ަދުވަސްތަކ
.ެދައްކަންވާނެއެވ
ްޝނ
ަ ޭރެޖިސްޓްރ

ައެދޭނަމ

ްސާފުކުރަނ

ތ
ު މ
ާ ޫމަޢުލ

ުއިތުރ

ްގުޅޭގޮތުނ

ިމިފޯމާއ

.ެ އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވ3022246 ުސެކްޝަނުގެ ފޯނު ނަންބަރ

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ު އަމީރު އަޙުމަދުމަގ،ާ ވަނަ ފަންގިފިލ5 ، ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމ
3322512 ް ފެކްސ،3022200 ،3022207 :ުޓެލެފޯނ

www.tourism.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

2

rs@tourism.gov.mv :ްމެއިލ-ީއ



