ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމ
ެވހިރާއްޖ
ެ ި ދ،ެމާލ

ް ޯދިވެހިރާއްޖޭގައި ފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފ
މ
APPLICATION FORM FOR DIVE CENTER OPERATING LICENSE
ުފޯމު ހުށަހަޅާ ސަބަބ

REASON FOR APPLICATION
License Lost / ްހުއްދަ ގެއްލިގެނ



New Registration / ްށ ހުއްދަ ހޯދުނ
ް ައަލ



Revoked License / ްތލްވެގެނ
ި ާހުއްދަ ބ
Name Change / ްނަން ބަދަލުކުރުނ



Renewal of License / ްހުއްދަ އާކުރުނ





Change of Operator / ްތ ބަދަލުކުރުނ
ް ާހިންގާފަރ



Others / ްއެހެނިހެނ



Change of Owner / ްތ ބަދަލުކުރުނ
ް ާ ވެރިފަރ
Change of Location / ްއެޑްރެސް ބަދަލުކުރުނ



ަފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ނަން ނުވަތަ ހިންގާފަރާތް ބަދަލު ކުރާނަމ

For Change in Dive Center Name and or Operator
:ުރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ
Registration Number.

:ްކުރިން ބޭނުންކުރި ނަނ
Previous Name

:ުލައިސަންސް ނަންބަރ
License Number

:ްކުރިން ހިންގި ފަރާތ
Previous Operator Name

ުފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތ

DETAILS OF DIVE CENTER

: ްތނުގެ ވިޔަފާރި ނަނ
ަ ޭތދ
ް ަފީނުމުގެ ޚިދުމ
Business Name of the Dive Center
:ްތޅާއި ރަށ
ޮ ައ
Atoll & Island

:ްއެޑްރެސ
Address

:ުފެކްސް ނަންބަރ
Fax Number
: ްވެބްސައިޓ
Website

:ުފޯނު ނަންބަރ
Phone Number
:ްއީމެއިލް އެޑްރެސ
E-mail
:ްއެފިލިއޭޓް ވެފައިވާ ބޭރުގެ ޑައިވިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނ
Affiliated Parent Organization (if any):

ުފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ހިންގާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

DETAILS OF OPERATOR
ް ިޕާޓްނާރޝ
ޕ
Partnership

ި ުކުންފ
ނ
Company

ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރ
Sole Proprietor
: ްތގެ ނަނ
ު ާތން ހިންގާފަރ
ަ ޭތދ
ް ަފީނުމުގެ ޚިދުމ
Name of the Operator

: ު ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ/ު ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ/ ުތގެ އައިޑީ ނަންބަރ
ު ާތން ހިންގާފަރ
ަ ޭތދ
ް ަފީނުމުގެ ޚިދުމ
ID card No/ PP No/ Company Reg. No of Lessee
:ްތޅާއި ރަށ
ޮ ައ
Atoll & Island

:ްއެޑްރެސ
Address

:ުފެކްސް ނަންބަރ
Fax Number
:ްއީމެއިލް އެޑްރެސ

:ުފޯނު ނަންބަރ
Phone
:ްވެބްސައިޓް އެޑްރެސ

E-mail

Website

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

www.tourism.gov.mv :ް ވެބްސައިޓrs@tourism.gov.mv :ްމެއިލ-ީއ
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ުފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގެ ބޭސް ލީޑަރުގެ މަޢުލޫމާތ

DETAILS OF BASE LEADER

: ްބޭސް ލީޑަރުގެ ނަނ
Name
: ު ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ/ ުބޭސް ލީޑަރުގެ އައިޑީ ނަންބަރ
ID card No/ PP No. of Base Leader
:ްތރީޚ
ާ ާށފައިވ
ް ޮކާޑު ދޫކ/ްސެޓިފިކެޓ
Certificate/Card Issued Date

:ުކާޑު ނަންބަރ/ްސެޓިފިކެޓ
Certificate/Card No.

:ްލ އެޑްރެސ
ް ިއީމެއ
E-mail

:ުފޯނު ނަންބަރ
Phone

ްބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށ

DETAILS OF OWNER/LESSEE

ުހިފާފައިވާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ
: ްތގެ ނަނ
ު ާބިމުގެ ވެރިފަރ
Name of the Lessee/ Owner
: ު ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ/ު ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރ/ ުތގެ އައިޑީ ނަންބަރ
ު ާބިމުގެ ވެރިފަރ
Owner ID card No./ PP No./ Company Reg. No. of Lessee
:ްތޅާއި ރަށ
ޮ ައ
Atoll & Island

:ްއެޑްރެސ
Address

:ުފެކްސް ނަންބަރ
Fax Number
:ްތރީޚ
ާ ާށ ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓް ހަމަވ
ް ަށދިނުމ
ް ަތން ކުއްޔ
ަ ޭތދ
ް ަފީނުމުގެ ޚިދުމ
Dive Facility Land Lease Agreement Expiry date:

:ުފޯނު ނަންބަރ
Phone
:ްތރީޚ
ާ ށ
ޭ ެށ ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓް ފ
ް ަށދިނުމ
ް ަތން ކުއްޔ
ަ ޭތދ
ް ަފީނުމުގެ ޚިދުމ
Dive Facility Land Lease Agreement Start date:

ުއިޤުރާރ

Declaration

ށ
ް ަ އެއ،ިށއ
ާ ަ އޭގައިވާ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމ،ާތ ދިނުމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދު ކިޔ
ް ަށއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފީނުމާއި ފީނުމުގެ ޚިދުމ
ާ ަތކަމ
ު ާތދު މަޢުލޫމ
ެ ީތކ
ަ ާމިފޯމްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމ
ށ
ް ަތދިނުމ
ް ަތވެއްޖެނަމަ ފީނުމާއި ފީނުމުގެ ޚިދުމ
ު ިތ ނޫންކަން ސާބ
ު ާތކީ ސައްޙަ މަޢުލޫމ
ަ ާ އަދި މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމ.ެށ އަޅުގަނޑު އިޤްރާރުވަމެވ
ް ަތމ
ު ިށ ހ
ް ޮތރިކ
ެ ތ
ް ަހުރުމ
.ެށ އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވ
ް ަތ ކަމ
ް ެތރާޒެއްނ
ި ުތލްކުރުމާމެދު ޢިއ
ި ާށފައިވާ ހުއްދަ ބ
ް ޮދޫކ
I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have read the Recreational Diving 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 Dive Center operating license will be cancelled.
:ަ ސިއްކ/ ިސޮއ
Sign & Stamp

:ްނަނ
Name
:ްމަޤާމ
Designation
ްތރީޚ
ާ
Date
:ުގުޅޭނެ ނަންބަރ
Contact Number

.ެ ލައިސެންސް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ނުވަތަ އޮޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ އެއްމަސް ދުވަސް ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވ:ްނޯޓ
Note: Application must be submitted at least (4) weeks prior to license expiry or commencement of operation
.ެ ފޯމުގައި ދީފައިވާ ނަންބަރަށް މިމިނިސްޓްރީއިން ގުޅާނެއެވ،ި ފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަނުގެ އިންސްޕްކެޝަންއެއް ރޭވުމަށްޓަކައ،ަފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާނަމ
.ެމައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވ
After verifying information provided in this form, our team will contact the number given in the form to arrange inspection of the Dive Center.
Incomplete forms will be returned.

ެ ދ ިވ ެ ހި ރ ާއް ޖ،ެ  މ ާލ،ު  އ ަމީ ރ ު އ ަ ހު މަދ ު މ ަގ،ާ  ވަނ ަ ފަ ން ގި ފ ިލ5 ،ެ  ވ ެ ލާނ ާގ، ްމ ިނ ިސ ްޓ ްރ ީ އޮ ފް ޓ ޫރ ި ޒަ މ
332 2512 ް ފެކ ް ސ،3022 200 ،3022 207 :ްޓ ެ ލެ ފ ޯނ
www.tourism.gov.mv :ް  ވ ެބ ްސ ައ ިޓrs@tourism.gov.mv :ް  މ ެއ ިލ-ީ އ
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ިފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތ

Documents to be submitted with Application







Certificate Copies of Base Leaders ond Instructors
Copy of Business Name Registration
Copy of Emergency Plan
Copy of Sample Dive Roster
Original of the Previous Operating License (If Registered before)
Tax Clearence Report of the Operator (from Maldives Inland
Revenue Authority (MIRA)) – issued date of the report shall not be
more than 01 month

ީކާޑުގެ ކޮޕ/ްބޭސް ލީޑަރު އަދި އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ސެޓިފިކެޓ



ީޑައިވް ސެންޓަރުގެ ވިޔަފާރި ނަމުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕ



ްއެމަރޖެންސީ ޕްލޭނ



ީޑައިވް ރޮސްޓަރުގެ ކޮޕ



ްކުރިން ޑައިވް ސެންޓަރ ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ (ލައިސަންސ



)ައާކުރާނަމ
)ާމީރާ ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް – (ރިޕޯޓް ދޫކުރިތާ އެއްމަސް ހަމަނުވ



DIVE CENTER LOCATED IN A TOURIST FACILITY - (Tourist Resort, Tourist
Vessel, Touriist Guest House & Tourist Hotel)
 Signed copy of the Agreement between Dive Facility Operator and
the Operator of Tourist Facility. There should be a Clause in the
Agreement allowing for the use of the Premises as a Dive
Center/School.
 Copy of Operating License (If located in a Tourist Facility)

،ު ޓޫރިސްޓް އުޅަނދ،ްފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަން ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއްގައި (ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ

DIVE CENTER LOCATED IN AN INHABITED ISLAND
 Signed copy of the Agreement between Dive Facility Operator and
the Owner of the location. (There should be a Clause in the
Agreement allowing for the use of the Premises as a Dive
Center/School.)
 Copy of Land Registration
 Owner Identification card copy/Passport copy/Registration copy
 Letter of Council giving no objection to the Operator/Owner to
Operate a Dive Facility in the Land/Plot

:ަފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަން މީހުންދިރިއިޅޭ ރަށެއްގައި ހުންނަނަމ

:ަޓޫރިސްޓް ގެސްޓަހައުސް އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއްގައި) ހުންނަނަމ
ްޑައިވް ސެންޓަރ ހިންގާފަރާތާއި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީގެ ވެރިފަރާތާއިއެކު ޑައިވ



ީސެންޓަރު ހިންގުމަށް ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓް ގެ ކޮޕ
ީޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއަށް މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕ
ުޑައިވް ސެންޓަރ ހިންގާފަރާތާއި ޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގާ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާއިއެކ





ީޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގުމަށް ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓްގެ ކޮޕ
ީޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕ



ީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕ/ީ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕ/ީގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕ



ްޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގާ ގޯތީގައި ޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގުމަށް ރަށު ކައުންސިލުނ



ްދީފައިވާ އިއުތިރާޒު ނުކުރާ ކަމުގެ ލިޔުނ
IF THE OPERATOR IS A COMPANY
 Copy of Company Registration Certificate
 Copy of Memorandum of Association (The Objectives of
Memorandum of Association shall include operation of Dive
Center)
 Copy of Articles Of Association
 ID Card copies of Shareholders/Directors
 Company Profile Sheet

:ަފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަން ހިންގާފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއްނަމ
ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަނ
ީސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ
ީޝެއަރހޯލްޑަރުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕ
ްކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ (ވިޔަފާރީގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގުނ
)ެހިމެނިފައި އޮންނަންވާނ
ީކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ކޮޕ
.ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލ

IF THE OPERATOR IS A PARTNERSHIP
 Copy of Partnership Registration Certificate
 Copy of Partnership Agreement (The Objectives of the Partnership
shall include operation of Dive Center)
 ID Card copies of Partners
 Partnership Profile Sheet

□
□
□
□

:ަފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަން ހިންގާފަރާތަކީ ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމ
ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕް ރެޖިސްޓްރޭޝަނ
ީސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕ
ީހުރިހާ ޕާޓްނަރުންގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕ
ުޕާޓްނަރޝިޕް އެގްރިމެންޓްގެ ކޮޕީ (ވިޔަފާރީގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑައިވް ސެންޓަރ
)ެހިންގުން ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނ
ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ޕާޓްނަރޝިޕް ޕްރޮފައިލ

IF THE OPERATOR IS A SOLE PROPRIETORSHIP
 National ID Card copy of Sole Proprietor
 Copy of Sole Proprietorship Registration Certificate
 Copy of Sole Proprietorship Profile Sheet (The Objectives of the
Sole Proprietorship shall include operation of Dive Center)

□

□
□
□
□

:ަފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭތަން ހިންގާފަރާތަކީ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރެއް (އަމިއްލަ ފަރުދެއް) ނަމ
ި އެމީހެއްގެ ދިވެހ،ަ ހުއްދައަށް އެދެނީ ސޯލް ޕްރޮޕްރައިޓަރެއް (އަމިއްލަ ފަރުދެއް) ނަމ
ީރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ
ީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާޝިޕް ރަޖިސްޓްރ
ީކޮޕ
ް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާޝިޕް ޕްރޮފައިލ
)ެ(ވިޔަފާރީގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑައިވް ސެންޓަރު ހިންގުން ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނ

ެ ދ ިވ ެ ހި ރ ާއް ޖ،ެ  މ ާލ،ު  އ ަމީ ރ ު އ ަ ހު މަދ ު މ ަގ،ާ  ވަނ ަ ފަ ން ގި ފ ިލ5 ،ެ  ވ ެ ލާނ ާގ، ްމ ިނ ިސ ްޓ ްރ ީ އޮ ފް ޓ ޫރ ި ޒަ މ
332 2512 ް ފެކ ް ސ،3022 200 ،3022 207 :ްޓ ެ ލެ ފ ޯނ
www.tourism.gov.mv :ް  ވ ެބ ްސ ައ ިޓrs@tourism.gov.mv :ް  މ ެއ ިލ-ީ އ

