
 
 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 
 މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ 

____________________________________________________________________________________________________ 
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ފޯމް  އެދޭ ހުއްދައަށް ހިންގުމުގެ  ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިސްޓް ގޮތުގައި  ހޯމްސްޓޭގެ   
APPLICATION FORM FOR HOMESTAY TOURIST GUESTHOUSE OPERATING LICENSE 

 
 

 Reason for Application  ފޯމް ހުށަހަޅާ ސަބަބު 

 Renewal of License /ހުއްދަ އާކުރުން  □ New Registration /އަލަްށ ހުއްދަ ހޯދުން  □

 If “Renewal” , reason for renewal /ހުއްދަ އާކުރާނަމަ އާކުރާ ސަބަބު 
 License Expiry /މުއްދަުތ ހަމަވާީތ  □

 Change of /ހިންގާފަރާްތ ނުވަަތ ވެރިފަރާްތ ބަދަލުކުރުން   □

Ownership or Operator 

 Name Change /ނަން ބަދަލުކުރުން  □

 Change in number of Beds /އެނދުގެ އަދަދު ބަދަލުކުރުން  □

 License Lost /ހުއްދަ ގެއްލިގެން  □

 Expired License /ހުއްދަ ބާިތލްވެގެން  □

 Change of Location /އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުން  □

 For Change in Home Stay Tourist Guest House Name and or ހިންގާފަރާްތ ބަދަލު ކުރާނަމަގެސްޓްހައުސްގެ ނަން ނުވަަތ ހޯމްސްޓޭ ޓޫރިސްޓް 
Operator 

 : ކުރިން ބޭނުންކުރި ނަން
Previous Name 

 :ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު
Registration Number. 

 :ކުރިން ހިންގި ފަރާްތ
Previous Operator Name 

 : ލައިސަންސް ނަންބަރު
License Number 

 

 Section 1: Homestay Tourist ގެސްޓްހައުސްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ : 1ސެކްޝަން 
Guesthouse Information 

 (:ޔުއްާވއަކުރުން ލިދިވެހި އަދި އިގިރޭސި )ގެސްޓްހައުސްގެ ނަން ހޯމްސްޓޭ ޓޫރިސްޓް 
Name of the Guesthouse (in both Dhivehi & English) 

 : އިމާރާުތގެ ނަން
Name of the Premises 

 :މަގު
Street name 

 

 : އަޮތޅާއި ރަްށ
Atoll & Island 

 

 : މިހާރު ހުރި އެނދުގެ ޢަދަދު
Existing No. of Beds 

 : މިހާރު ހުރި ކޮޓަރީގެ ޢަދަދު
Existing No. of Rooms 

 : އެނދުގެ ޢަދަދަްށ އަންނަ ބަދަލު
No. of beds to be changed to 

 : ކޮޓަރީގެ ޢަދަދަްށ އަންނަ ބަދަލު
No. of Rooms to be changed to 

 :ފޯނު ނަންބަރު
Phone 

 : އީމެއިލް އެޑްރެސް
E-mail 

 : ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް
Website 

 

 ގެގެސްޓްހައުސްހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ހިންގާ : 2ސެކްޝަން 
 މައުލޫމާތު ގެ ގޯތީގެ ވެރިފަރާތު

Section 2: Landlord and Premises’ Information 
of the Homestay Guesthouse 

 Land and or Premises Details ގޯތީގެ މަޢުލޫމާތު  

 : ގޯީތގެ ނަން /ގޭގެ 
Name of the Premises 

 :ގޯީތގެ ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
Registration No. of the Premises 

 : ގޯީތގެ ބާވަްތ
Type of Premises 

 :ގޯީތގެ ނަންބަރު
House No. 

 : ރުނަންބަ  ކޮީށގެދިމަގު އަ
Street Name & Block No. 

 : އަޮތޅާއި ރަްށ
Atoll & Island 

 : ބިން ކުއްޔަްށދިން އެގްރީމެންޓް ފެޭށ ތާރީޚް
Land Lease Agreement Start Date 

 :ބިން ކުއްޔަްށދިން އެގްރީމެންޓް ނިމޭ ތާރީޚް
Land Lease Agreement End Date 

mailto:%20rs@tourism.gov.mv
http://www.tourism.gov.mv/


 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  5މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ވެލާނާގެ،    
  332 2512ެފްކްސ ،   200 207،3022 3022:ޓެލެފޯން

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

 Details of the Landlord ގޯތީގެ ވެރިފަރާތާގު މަޢުލޫމާތު  

 ނަން 
Name 

 ކާޑު ނަންބަރުދ.ރ.އ.
ID Card No 

 ދާއިމީ އެޑްރެސް 
Permanent Address 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
Present Address 

 ފޯން ނަންބަރު
Phone 

 
 
 

    

 

ގެސްޓްހައުސް  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި : 3ސެކްޝަން 
 ހިންގާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

Section 3: Homestay Guesthouse Operator 
Information 

 އަމިއްލަ ފަރާެތއް 
Individual 

 ކުންފުނި
Company 

 ޕާޓްނާރޝިޕް
Partnership 

 : ނަން
Name 

 :ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު /ކާޑް ނަންބަރު .ދ.ރ.އ.
  Registration No. / ID Card No. 

 :މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
Present Address 

 : ދާއިމީ އެޑްރެސް
Permanent Address 

 :ފޯނު ނަންބަރު
Phone 

 :ސޮއި
Signature  

 : އީމެއިލް އެޑްރެސް
Email Address 

 : ސޮއި އަދި ކުންފުނީގެ ސިއްކަ
Signature & Company Stamp 

 Partners and or Shareholders Information ހިއްސާދާރުން ނުވަތަ ާޕރޓްނަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  
 ނަން 

Name 
 ކާޑު ނަންބަރު .ޑީ.އައި

ID Card  

 ދާޢިމީ އެޑްރެސް 
Permanent Address 

 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް
Present Address 

 
 
 

   

 

 Section 4: Declaration އިޤްރާރު : 4ސެކްޝަން 

 ،ކުރުމަާށއި ކަންކަން އެންމެހާ  އޭގައިވާ ،ކިޔާ ގަވާއިދު ހިންގުމާއިބެހޭ ގެސްޓްހައުސް ޓޫރިސްޓް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ެތދުމައުލޫމާތުކަމަާށއި މައުލޫމާތަކީ  ހުރިހާ މިފޯމުގައިވާ
ހޯމްސްޓޭގެ ގޮުތގައި   ނަމަ  ސާބިތުވެއްޖެ ނޫންކަން މައުލޫމާުތ ސައްހަ މައުލޫމާތަކީ ދީފައިވާ މިފޯމުގައި  އަދި. އިޤްރާރުވަމެވެ އަޅުގަނޑު ހިުތމަްށ ހުރުމަްތތެރިކޮްށ އެއަްށ

ސޮއިކުރަމެވެ އެއްބަސްވެ ކަމަްށ އިއުތިރާޒެއްނެްތ ބާިތލުކުރުމާއިމެދު  ހުއްދަ ހިންގުމުގެ ގެސްޓްހައުސްޓޫރިސްޓް  . 
I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have read the Guest House 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 Homestay Tourist Guesthouse operating license will be cancelled. 

 : ނަން
Name 

 : ސިއްކަ /ސޮއި 
Sign & Stamp 

 : މަޤާމް
Designation 

 ތާރީޚް 
Date 

 : ގުޅޭނެ ނަންބަރު
Contact Number 

 ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އެދޭނަމަ މިމިނިސްޓްރީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ މިފޯމާއި 
For any enqueries regarding this form please contact our Registration Unit at the following number 

Tel: +960 3022 285                     |           Email: rs@tourism.gov.mv  

   

http://www.tourism.gov.mv/
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  332 2512ެފްކްސ ،   200 207،3022 3022:ޓެލެފޯން

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

 

 Documents to be submitted with Application ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި

 :General Approvals : އަސާސީ ހުއްދަތައް

ވިޔަފާރީގައި   □ ކިޔާނަން  އަށް  އިކޮނޮމިކް  ގެސްޓަހައުސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބޭނުންކުރުމަށް 
 .ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ދޫކުރާ ބިޒްނަސް ނޭމް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ

 ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ  □

 ކޮޕީ  ގެއިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ ކަވަރ ކުރެވޭނެ  ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ދިމާވާ ކަންކަން □
 ހޯމްސްޓޭ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތަކީ ގޭގެ ވެރިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްނަމަ:  

ކޮޕީ  □ .  އިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ވެރިފަރާތާއި ހިންގާފަރާތާއި ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 
 އެގްރިމެންޓުގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

 މުއްދަތު އެގްރިމެންޓްގެ  -
ގެސްޓްހައުސް އަދި ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިކުރުމަށް    – އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނު މަޤްޞަދު   -

 ދޫކުރެވިފައިކަން
 އެގްރިމެންޓް ބާޠިލްކުރުމާއިގުޅޭ މާއްދާ -
 އެގްރިމެންޓްގައި ނެތްކަމެއް ހިނގަފިނަމަ ކަންކުރާނެގޮތް  -

ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާނަމަ ކުއްޔަށްދިން އެގްރީމެންޓްގެ ކޮޕީ އަދި  އިމާރާތް ތިންވަނަފަރާތަކަށް   □
 ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ތިންވަނަފަރާތުން ގެސްޓްހައުސް ހިންގަން އިއުތިރާޒު ނުކުރާކަމުގެ ލިޔުން 

 ގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ: 

 ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރިސުން ކަށަވަރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން  □

 ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރިސުންގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ  □

□ Copy of Business Name Registration from Ministry of Economic 
Development (MED) 

□ Copy of Land Registration certificate  

□ Copy of third-party liability insurance policy for the operations 
of the homestay-guesthouse 

If the operator of the Homestay Guesthouse is not the land owner  

□ Copy of Deed / Lease agreement between both Owner and 
Operator. Agreement shall include the following 

- Term of Agreement 
- Purpose of agreement - for guesthouse and tourism 

related business 
- Termination clause 
- In case an event occurs which is not mentioned in 

agreement what to do 

□ If the guesthouse is subleased or a third party is involved shall 
submit sublease agreement together with no objection of the 
land owner to operate a guesthouse 

If the owner is deceased:  

□ Copy of an official document issued by a court verifying the legal 
heirs of the owner 

□ ID card copy of all legal heirs 

މަ: އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަދޭ ފަރާތަކީ ހުއްދައަށް އެ  If the operator is an individual: 

ނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ސޯލްޕްރޮޕްރައިޓާޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ  މި □
 ކޮޕ 

□ Sole proprietorship registration copy issued by Ministry of 
Economic Development (MED)  

މަ: އެދޭ ފަރާތަކީ ޕާރޓްނަރޟިޕެއް ނަހުއްދައަށް    If the operator is a Partnership 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ދޫކުރާ ޕާރޓްނަރޝިޕް ރެޖިސްޓްރޭޝަން   □
 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 

□ Copy of Partnership Registration Certificate   

  If the operator is a Company : ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފުންޏެއް ނަމަ

ރެޖިސްޓްރޭޝަން   □ ކުންފުނި  ދޫކުރާ  އިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
 ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ 

□ Copy of Company Registration  

 For operator change : ގެސްޓްހައުސްގެ ހިންގާފަރާތް ބަދަލުކުރާނަމަ

 ވެރިފަރާތާއި ކުރިން ހިންގާފަރާތާއި ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރިކަމުގެ ލިޔުން  □

ނުވަތަ   □ ހިންގިފަރާތުން  ކުރިން  ގެސްޓްހައުސް  އެދި  ގެސްޓްހައުސް  ކެންސަލްކުރުމަށް 
 ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅާ ސިޓީ 

□ Copy of a document that states the cancellation of the signed 
agreement between the owner and previous operator  

□ Cancellation request letter of Previous Operator or Owner of 
the guesthouse 

 :Other Documents : އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް

dmu@tourism.gov.mv ގެސްޓްހައުސްގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭންގެ ކޮޕީ     □
 (އަށް ސީސީ ކުރައްވާ  rs@tourism.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ  

 ވާނަމަ ކުރިން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދައިގެ އަސްލު ހުށަހަޅުއް ހުއްދަ އައު ކުރައްވަން □

 ކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް މިހާރު ހިންގުމަށް އެދޭ ފަރާތަށް މީރާ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެ □

  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން □

ރެކޯޑު   □ ކުށުގެ  ފަރާތުގެ  ނަމަ  (ހިންގާ  ފަރުދެއް  އަމިއްލަ  ފަރާތަކީ  ފަރާތުގެ ހިންގާ   އެ 
ރެކޯޑު  ކުށުގެ  ނުވަތަ   ހިންގާއަދި    ފުރިހަމަކޮސްފައިވާ  ކުންފުންޏެއް  ފަރާތަކީ 

 )ކުށުގެ ރެކޯޑް ޕާޓްނަރޝިޕެއްނަމަ ހުރިހާ ހިއްސާދާރުން އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ

□ Copy of Guesthouse Disaster Management Plan (please email 
soft copy to dmu@tourism.gov.mv and cc the mail to 
rs@tourism.gov.mv ) 

□ Original of previous operating license (For renewal only) 

□ MIRA Tax Clearance Report of Current Operator 

□ TGST Registration certificate   

□ Criminal record of the operator (Record of individual if a Sole 
Proprietorship, Records of all Shareholders and Directors if 

company or partnership) 

       

 Important Notes ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން

 : ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް   -
 .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ⮚

 .ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް ⮚
 .ކުންފުންޏާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ⮚

- Homestay Tourist Guesthouse operating license will be issued 
to: 

⮚ Maldivian citizens 

⮚ Partnership registered at MED 

⮚ Companies registered at MED 

- If a Foreign party has a share in the partnership or company, 
then the Homestay guesthouse permit will not be issued.  

http://www.tourism.gov.mv/
mailto:rs@tourism.gov.mv
mailto:dmu@tourism.gov.mv
mailto:rs@tourism.gov.mv
about:blank
about:blank
mailto:rs@tourism.gov.mv


 

ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަހުމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  5މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ވެލާނާގެ،    
  332 2512ެފްކްސ ،   200 207،3022 3022:ޓެލެފޯން

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

ގެސްޓްހައުސް  ހޯމްސްޓޭ    ބޭރުގެ ފަރާތްތަށް ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް   -
 ނުދެވޭނެއެވެ.ހިންގުމުގެ ހުއްދަ 

ގެސްޓްހައުސްއާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް   -
 .      ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންވާނެއެވެ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް 

ވެރިފަރާތާއި ހިންގާ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓްގައި ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަނުގައި   -
އެއް ހިންގުމަށް ގޭގެ ވަރިފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒެއް  ގެސްޓްހައުސް ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް  

 . މެންޓްގައި އޮންނަންވާނެއެވެނެތްކަން އިނގޭނެފަދަ މާއްދާއެއް އެގްރި
ޓޫރިސްޓް   - ގޮތުގައި  ވެރިފަރާތާއި  ގެސްޓްހައުސް  ހޯމްސްޓޭގެ  ބަދަލުކުރާނަމަ،  ފަރާތް  ހިންގާ 

 . ކުރިން ހިންގިފަރާތާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެގްރިމެންޓް ބާތިލު ކުރަންވާނެއެވެ
ލް ޕްރޮޕްރައިޓާރޝިޕް/  ސޯ   ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓް   -

ޤަވާއިދު  ކުންފުންޏަކަށް/ޕާޓްނަރޝިޕް  އަސާސީ  ކުންފުނީގެ  ޕާޓްނަރޝިޕްގެ    / ދެވޭނީ 
ވަނަވަރުގައި ޕްރޮޕްރައިޓާރޝިޕް  ގޮތުގައި    އެގްރިމެންޓް/ސޯލް  މަޤްޞަދުގެ  މައިގަނޑު 

 .ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ" ގެސްޓްހައުސް ހިންގުންޓޫރިސްޓް "
ހަމައެކަނި މުއްދަތު ހަމަވެގެން، ނަން ބަދަލުވެގެން ނުވަތަ އެނދުގެ އަދަދު  ހުއްދަ އާކުރަނީ   -

 . ބަދަލުވެގެންނަމައެވެ

- The signed agreement between the owner and operator of the 
premises should have a clause which states the use of land for 
guesthouse purpose. 

- The signed agreement between the owner and previous 
operator shall be cancelled in order to proceed with the new 
operator 

- Objectives of the Sole Proprietorship, Partnership and Company 
should include “Tourist Guesthouse” (included as an objective 
in Memorandum of Association/Partnership Deed/Sole 
Proprietorship Profile) 

- For “Renewal of License” only due to expiry, name change or 
change in beds 

 

ގެ އިންސްޕްކެޝަންއެއް ރޭވުމަށްޓަކައި، ފޯމުގައި ދީފައިވާ ނަންބަރަށް  ހިންގާ ކޮޓަރިތަކު ގެސްޓްހައުސްއި  ހޯމްސްޓޭގެ ގޮތުގަފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާނަމަ، 
 .މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. މިމިނިސްޓްރީއިން ގުޅާނެއެވެ 

After verifying information provided in this form, our team will contact the number provided in the form to arrange an inspection of the 
Rooms for Homestay Tourist Guesthouse. Incomplete forms will be rejected.  

 

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

