
 
 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 ދިެވހިރާއްޖެ  ، މާލެ

 

__________________________ __________________________________________________________________________ 

 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙުމަދުމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  5މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ، ވެލާނާ ބިލްޑިންގ، 
   3322512ފެކްސް ، 3022200،  3323224ޓެލެފޯނު:   
 www.tourism.gov.mv ވެބްސައިޓް:  rs@tourism.gov.mv މެއިލް: -އީ

 

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ  ހިންގުމުގެ  ދަތުރު ރާވާ   ޓޫރިޒަމާއިގުޅުންހުރި   ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
APPLICATION FORM FOR TRAVEL AGENCY OPERATING LICENSE 

 

 

 Reason for Application  ހަޅާ ސަބަބު މު ހުށަ ފޯ
   New Registrationއަލަްށ ހުއްދަ ހޯދުން /  □
   Renewal of Licenseހުއްދަ އާކުރުން /   □
 Name Changeނަން ބަދަލުކުރުން /  □
 License Lost  / ގެއްލިގެން  ހުއްދަ □

  Revoked Licenseހުއްދަ ބާިތލްވެގެން /  □

 Representative Office/   ުހއްދަ ާހއްސަ ރެޕްރެސެންޓެޓިވް އޮފީސް □

Special Permit 

 Others / އެެހނިެހން □

 

 

 
 

  ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގާ
ޕްގެ ބައިވެރިން ނުވަތަ  ޑިރެކްޓަރުން، ޕާޓްނަރޝި ކުންފުނީގެ  

 މަޢުލޫމާތު   ގެ ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓަރު 

Details of the Company Directors/ Partners of the 
Partnership/ Sole Proprietor 

 ނަން 

Name 

 އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު 
ID Card No 

 ދާޢިމީ އެޑްރެސް 
Permanent Address 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
Present Address 

    

  ގެ ފަރާތު މުގެ ޚިދުމަތް ދޭ  ހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުޓޫރިޒަމާއި ގުޅުން 
 މަޢުލޫމާތު  

Travel Agency Operator’s 
Information 

 ރސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓާ

Sole Proprietor  
 ކުންފުނި

Company 
 ޕާރޓްނާޝިޕް

Partnership 

 :)ދިވެހި އަދި އިގިރޭސި އަކުރުން(  ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަްތދޭ ވިޔަފާރީގެ ނަން
  Business Name of the Travel Agency:  (In both Dhivehi & English) 

  ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގާ
 : ގެ ނަންރުޓަޕްރޮޕްރައި ލްސޯ ޕް ނުވަަތ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝި

Name of the Company/Partnership/Sole Proprietor  
operating the Travel Agency 

 ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:

Registration No.  

 ކޮްށފައިވާ އެޑްރެސް: ރެޖިސްޓްރީ
Registered Address 

 އަޮތޅާއި ރަްށ: 
Atoll & Island 

 ފޯނު ނަންބަރު:

Phone No. 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

E-mail 

 ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް: 

Website 

ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަނަށް  
 ގައި ގުޅާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  ކުއްލި ހާލަތު 

Travel Agency  
Emergency Focal Point 

 :  ނަން
Name  

 މަޤާމް: 

Designation 
 ފޯނު ނަންބަރު:

Phone No.: 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

E-mail 

   

mailto:rs@tourism.gov.mv
http://www.tourism.gov.mv/


 

ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް     
   332  2512ފެކްސް     ،  241 3022، 242 3022ޓެލެފޯން: 

 www.tourism.gov.mv  :ްވެބްސައިޓ  rs@tourism.gov.mv  :ްއީ - މެއިލ 

  

 
 
 
 

 

 

 Details of the Company Shareholders ކުންފުނީގެ ހިއްޞާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 ނަން 

Name 

 އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު 
ID Card No 

 ދާޢިމީ އެޑްރެސް 
Permanent Address 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް 
Present Address 

   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 Documents to be submitted with Application ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި 

ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަން މިނިސްޓްރީ އޮފް   □
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ  

ރެވަލް  ނަންނޫން އެހެންނަމެއް ޓް ޕާޓްނަރޝިޕް/އަމިއްލަ ފަރާތުގެ(/ކުންފުނީގެ(
 އެޖެންސީއަށް ކިޔާނަމަ( 

□ Copy of Business Name Registration (If the Proposed name of the 

Travel Agency is different from that of the Company/Partnership/Sole 

proprietorship)    

□ Copy of the Letter Head 

□ Copy of the Payment Voucher  

 :މަޢުލޫމާތުބޭރުގެ ރެޕްރެޒެންޓަޓިވް އޮފީހުގެ  ރާއްޖެއިން   

 ނަމަ( ރެޕްރެޒެންޓަޓިވް އޮފީސް ހާއްސަ ހުއްދައަށް އެދޭ ބޭރުގެ  )މިބައި ފުރަން ޖެހޭނީ  
Details of the Representative Office  
(This area has to be filled by those applying for Representative Office 
Special Permit)    

 :  ނަން  ޓުވަރ އޮޕަރޭޓަރ/ޓްރެވަލް އޭޖަންޓްގެބޭރުގެ ރާއްޖެއިން 
Name of the Representing ForeignTour Operator or Travel Agent 

 

 ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ޤަޢުމު:   ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޓުވަރ އޮޕަރޭޓަރ/ޓްރެވަލް އޭޖަންޓް
Registered Country of the ForeignTour Operator or Travel Agent 

 

 :  ނަންއެފިލިއޭޓްވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އޭޖަންސީގެ 
Name of the Affiliated Maldivian Travel Agency 

 

 ރެޕްރެޒަންޓަޓިވް އޮފީހުގެ އެޑްރެސް:
Address of the Representative Office 

 
 
 

 ފޯނު ނަންބަރު:

Phone No.: 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް: 

E-mail 

 Declaration އިޤްރާރު 

އޭގައިވާ  ،  މަްތ ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދު ކިޔާމިފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ެތދު މަޢުލޫމާތުކަމަާށއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ޚިދު
ހިުތމަްށ   ހުރުމަްތތެރިކޮްށ  އެއަްށ  ކުރުމަާށއި،  ކަންކަން  ނޫންކަން އެންމެހާ  މަޢުލޫމާުތ  ސައްޙަ  މަޢުލޫމާތަކީ  ދީފައިވާ  މިފޯމުގައި  އަދި  އިޤްރާރުވަމެވެ.  އަޅުގަނޑު 

   ސާބިުތވެއްޖެނަމަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާިތލްކުރުމާމެދު ޢިއުތިރާޒެއްނެްތ ކަމަްށ އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވެ.
I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have read the Travel Agency Regulation of the 
Maldives and agree to abide by the terms and conditions stated in the Regulation. Furthermore, if the information given in this form is proven 
false at any time, I understand that the Travel Agency operating license will be cancelled. 

 ސޮއިކުރާފަރާުތގެ ނަން:

Signatory  

 ސޮއި / ސިއްކަ: 

Sign & Stamp 

 މަޤާމް: 

Designation 

 :ތާރީޚް

Date 
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 

Contact Number 

http://www.tourism.gov.mv/
mailto:rs@tourism.gov.mv


 

ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ ވަނަ    5،  ވެލާނާގެ ،  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް     
   332  2512ފެކްސް     ،  241 3022، 242 3022ޓެލެފޯން: 

 www.tourism.gov.mv  :ްވެބްސައިޓ  rs@tourism.gov.mv  :ްއީ - މެއިލ 

 ލެޓާ ހެޑްގެ ކޮޕީ  □

 ގު ކޮޕީ ވައުޗަރޕޭމަންޓް  □

 ޕޭމަންޓް އިންވޮއިސް ކޮޕީ  □

 ރިޒަވޭޝަން ވައުޗަރ  □

 އެފްއައިޓީ ވައުޗަރ   □

 ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު  □

 (އެއްމަސް ހަމަނުވާ)  މީރާގެ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް □

ކުށުގެ        ޕްރޮޕްރައިޓަރުގެ  ސޯލް /ޕާރޓްނަރުންގެ /ޑިރެކްޓަރުންގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ □
   ރިކޯޑް ފޯމް

 ނަމަ: އް ޕެ ޕާޓްނަރޝި ދަތުރުރާވާ ހިންގާފަރާތަކީ  

 ޕާޓްނަރޟިޕް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ  □

ޓްރެވަލް އެޖެންސީ  އަދި މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި  ޕްގެ ވަނަވަރު ޕާޓްނަރޝި □
   ންހިންގުން ހިމެނިފައިވު
 އްނަމަ: ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރެ ދަތުރުރާވާ ހިންގާފަރާތަކީ  

 ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓާރޝިޕް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ  □

ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓާރޝިޕްގެ ވަނަވަރު އަދި މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެވަލް   □
 ން ހިމެނިފައިވުއެޖެންސީ ހިންގުން 

 ދަތުރުރާވާ ހިންގާފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމަ: 

 ޓްގެ ކޮޕީ ފިކެކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓު □

އަދި މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ހިންގުން   ވަނަވަރު ކުންފުނީގެ □
 ންހިމެނިފައިވު

 ބޭރުގެ ރެޕްރެސެންޓެޓިވް އޮފީހެއްނަމަ: 

ޓްރެވެލް   □ ދަތުރުރާވާ  ބޭރުގެ  އޮންލައިން  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރު  ޓުއަރ  އޭޖެންސީ، 
 ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ 

އޭޖެންސީ □ ޓްރެވަލް  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ  ރާއްޖޭގައި  އާއިއެކު  އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ 
 ހެދިފައިވާ އެގްރީމެންޓް 

ރާއްޖޭގައި   □ އޭޖެންސީގެ  އެފިލިއޭޓްވެފައިވާ  ޓްރެވަލް  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓްރީ 
 ލައިސަންސް ކޮޕީ 

ދަތުރުރާވާ   □ އޮންލައިން  ނުވަތަ  އޮޕަރޭޓަރު  ޓުއަރ  އޭޖެންސީ،  ޓްރެވެލް  ބޭރުގެ 
 ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ހިއްޞާދާރުންގެ ނުވަތަ ބައިވެރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ 

ހާއްސަ  ކޮށްފައިވާ  ކުރިން ރެޕްރެސެންޓެޓިވް އޮފީސް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އިން ދޫ □
 ހުއްދަ

□ Copy of the Payment Invoice  

□ Copy of Reservation Voucher  

□ Copy of Free Individual Travelling (Fit) Voucher  

□ Original of the Previous Operating License (If Registered before) 

□ Tax Clearance Report of the Operator (from Maldives Inland Revenue 

Authority (MIRA)– Issued date shall not be more than 01 month. 

□ Filled Criminal Record Form of Directors/Partners/Sole proprietor 

If operated by a Sole Proprietor  

□ Sole Proprietorship registration copy issued by Ministry of Economic 

Development (MED) 

□ Sole Proprietorship Profile issued by Ministry of Economic 

Development (the objectives shall include travel agency and tour 

operation) 

If the operator is a Partnership 
□ Copy of Partnership Registration Certificate   

□ Partnership Profile issued by Ministry of Economic Development ((the 

objectives shall include travel agency and tour operation) 

If the operator is a Company 

□ Copy of Company Registration  

□ Company Profile issued by Ministry of Economic Development ((the 

objectives shall include travel agency and tour operation) 

If the operator is a Representative Office 

□ Registration certificate of Foreign Travel Agency or Tour Operator or 

Online Travel Agency (issued by the incorporated country) 

□ Agreement with the Affiliated Travel Agency in Maldives 

□ Operating License Copy of the Affiliated Travel Agency 

□ Passport copies of the Shareholders and Directors of the foreign 

company 

□ Copy of Representative Office Special Permit (if given previously) 

 ލައިސެންސް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ އެއްމަސް ދުވަސް ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.  ނޯޓް:
Note: Application must be submitted at least 01 month prior to license expiry or commencemenr of operation 

 ފޯމު ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.   ނަމަ ނުވާ  ރިހަމަފު ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު  

 Incomplete application forms will be returned 
 

 

 

http://www.tourism.gov.mv/
mailto:rs@tourism.gov.mv

