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 ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނި ޙަފުލާ ބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިަޒމާބެހޭ ޤާޫނނު( ެގ     99/2ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،މިއީ )ހ( .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން         44

ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް، އެ މާއްދާއިން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ 
ރަްމީޒ ެއ ތަންތަނުގައި ށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަދަށުން، 

ކައިވެނީގެ ޙަފުލާތައް ބޭއްވުމާބެހޭ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހަދައިފައިވާ 
 ކެވެ.ގަވާއިދެ

ޓޫރިަޒމާ ބެޭހ  ،ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީެގ ޙަފުލާ ބޭއްވޭނީ (ށ)  
ރިސްޓް ގައި ަރޖިސްޓަރީކޮށް އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޓޫމިނިސްޓްރީ

އަދި  ،ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޔޮޓް މެރީނާ
 ފަހަރުގައެވެ.އުޅަނދުޓޫރިސްޓް 

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަްމޒީ ކައިވެނީެގ މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ،  .2 މަޤްޞަދު 
         ،ކައިވެނީެގ ޙަފުލާ ބޭއްވޭނީޙަފުލާ ބޭއްވުމާބެހޭ އުސޫުލ ކަނޑަެއޅުމެވެ. ަރމްީޒ 

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި ުއސޫލުތަކާ
 މަތީންނެވެ.

ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބާއްވާ 
 ރީ ކުރުން ޓަތަންތަން ރަޖިސް

 

   ،ޙަފުލާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަްމޒީ ކައިެވނީގެ   .3
( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ތަްނތަނުގައި ށވަަނ މާއްދާގެ ) 1މި ގަވާއިދުގެ 

ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބާއްވާ ތަނެއް ރަޖިސްޓަީރ  ،ބާއްވާނަމަ
ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަަމކޮށްފައި  1ކުރުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ޓޫރިޒަމާ ބެޭހ ިމނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި، ެއ ތަނެްއ ރަޖިސްޓަީރ ކުރަްނ 
އެ ޓޫރިސްޓް  ،ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީގެ މުއްދަތަކީ

 ސިލިޓީއެއްގެ އޮޕަރޭޓިންގ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތެވެ.ފެ
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ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގެ 
 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް )ހ( .4
އެ ކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންާވނީ ޙަފުލާ  ،އިންތިޒާމުކޮށް

         ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނެއް ހިންގުމުގައި ހުންަނ އެންެމ 
އިސް މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑަައޅާ ސީނިއަރ މެޭނޖްަމންޓުގައި ހިެމޭނ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.   

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބާއްވާ ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ  )ށ(  
ޙަފުލާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން، ޙަފުލާ ކުރިއަށް ، ފަތުރުވެރިންނަށްބޭއްވުމަށް އެދޭ 

ގެންދާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު އެ ފަތުރުވެރިންނާ ބައްދަުލކޮށްފައި 
ތުރުވެރިޔާއަށް ދުރާލައި ދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބައެއް ހާލަތުގައި ފަ

ބައްދަލުކޮށްގެން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުަމށް ދަތި 
ގެ ޒަރީޢާއިން ަމޢުލޫމާތު ލުމެއި-އީ ،އުނދަގޫ ކަންކަން ހުރިނަމަ

 ހިއްސާކުރެވިދާނެއެވެ. 

ކައިވެނި ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވުމުގައި، ރަމްޒީ  )ނ(  
ނުވަަތ  ،މަޢުޫލމާތެއްއެއްވެްސ ދޮގު  ،ކުރުމަށް އެދޭ ފަތުރުވެރިންނަށް

 މަޢުލޫމާތެްއ ދީގެން ނުވާނެއެވެ.އެއްވެސް އޮޅުންއަރާ ފަދަ 

ުކރެވިފައި ރަމްޒީ ކައިވެނީެގ ޙަފުލާއާ ުގޅޭގޮތުން ކުރެވޭ ިއންތިޒާމުތައް  )ރ(  
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކުން ،ދެއްކޭ ޢަމަލަކުން ،ހުންނަންޖެހޭނީ
ނުވާ ަރއްދުއިސްާލމްދީނަށް ފުރައްސާރަ  ،ން ވިޔަސްތަކެތީގެ ގޮތުބޭނުންކުރާ 

 ތަންފީޒު ުކރުމުގައި،ިމ އިންތިޒާމުތަްއ  ،ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މީގެ އިތުރުން
ފަތާއި ދިވެހި އާދަކާދައާއި އިޖުތިމާޢީ ިމްނގަނޑަށް ރާއްޖޭގެ ސަގާދިވެހި
ނުވަތަ  ،ރާމް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މިކަންކަމަށް ހުތުރުވާގޮތަށްއިޙްތި

އެއްވެސް ކަމެއް، ޢަމަލުން ނުވަތަ ބަުހންވެސް،  ،ފުރައްސާރަ ރައްދުވާގޮތަށް
ރަމްޒީ މަުއޒޫނާއި ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހިންގައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

ޙަފުލާގައި ރަމްޒީ ކައިވެނި 
 ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅު  ކިޔާ

 ،ބަސްކޮޅުރަމްޒީ ކައިވެނީެގ ޙަފުލާގައި ަރމްީޒ މައުޫޒނު ކިާޔ ނަސޭހަތުެގ  )ހ( .5
 ޙަފުލާ ބޭއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތް އިޚްތިޔާރުކުރާ ބަހަކުން ކިއިދާނެއެވެ. 

 )ށ(  

 

 ،ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާގައި ރަްމޒީ މައުޒޫން ކިޔައިދޭ ނަސޭހަތުގެ ބަސްކޮޅު
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް  4މި ގަވާއިދުގެ 

އެ ރިޒޯޓެއްގެ މެނޭޖްމެންޓަށް ހުށަހަޅައިގެްނ  ،ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު
 ފާސްކުރަންވާނެއެވެ. 
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 )ނ(  

 

 ގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ 
އިޚްތިޔާރުކުރާ ބަހަކީ، ެއ މީހުންނަްށ ނޭނޭގ ފަތުރުވެރިން  ނުންކުރުމަށްބޭ

)އެކެއް( ދުވަހުގެ  1ބަހަކަށްވާނަމަ، އެންެމ ލަސްވެެގން ޙަފުލާ ބޭއްވުމުެގ 
    ކުރިން، ޙަފުލާގެ ރަމްީޒ މަުއޒޫނު ދައްކަންެޖހޭ އެްނމެހައި ާވހަކަތައް

 ލާ ބާއްވަން)މީގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ރަމްޒީ ޙަފު
ހިަމނައިގެން  )އެދޭ ފަތުރުވެރިންނަށް، ޙަފުލާގައި ދެވޭ ނަސޭހަތް

ފަތުރުވެރިންނަށް އެނގޭ ބަހަކަށް ތަރުޖަމާކޮށްފައި އެ ފަތުރުވެރިންނާ 
 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  

އް ނުކުރާކަމުެގ ޒެމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ނަސޭހަތާ މެދު އިޢުތިރާ )ރ(  
އެކު ޙަފުލާ ބޭއްވުމަށް ނާލިޔުމެއްގައި، ޙަފުލާ ބާއްވަން އެދޭ ފަތުރުވެރިން

ދީފައިވާ ތަނެއް ހިންގުމުގައި ހުންނަ އެންމެ އިސް މުވަްއޒަފަކު ނުވަތަ  ހުއްދަ
އޭނާ ކަނޑަައޅާ ސީނިއަރ މެނޭްޖމަންޓުގައި ހިމެޭނ މުވަްއޒަފަކާއި ރަްމީޒ 

 މައުޒޫނު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

ށްދާއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ިއޙްތިރާމް ޔަރަމްޒީ ކައިވެނީެގ ޙަފުލާ ކުރި )ބ(  
ކުޑަވާފަދަ ނުވަތަ ބޭއަދަބީ ކަމެއް، ޢަމަލުން ނުވަތަ ބަހުންެވސް ހިްނގައިގެން 

 ނުވާނެއެވެ.

 ޙަފުލާ ރެކޯޑްކުރުމާއި 

 ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން 

އަޑާއެކު  ،ަކންތައްތައްރަމްީޒ ކައިވެނީެގ ޙަފުލާގައި ހިނާގ އެްނމެހައި  )ހ( .6
ވީޑިއޯކޮށް ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ރެކޯޑުކުރުމަށް އިުޢތިރާޒެއް 
ނުކުރާކަމަށް ފަތުރުވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައި އޮންަނ ލިޔުމެްއ ރިޒޯޓުގެ 
މެނޭްޖމެންޓުން ހޯދަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި މާއްދާގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް 

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ ނޫްނ  ،ކޯޑުކުރާ ވީޑިއޯފެސިލިޓީގެ ފަރާތުން ރެ
އެއްވެސް ފަރާތަކާ ހިއްސާ ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެ ވީޑިއޯގަިއ ހިމެޭނ 
ފަތުރުވެރިންގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން މެނުވީ އެއްެވސް ޕްލެޓްފޯމެއްގަިއ 

 ނުވަތަ ާއންމުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.  ގެންއެ ވީޑިއޯ ބޭނުންކޮށް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ ރެކޯިޑންގ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް  )ށ(  
ނދަރު އަދި ޓޫރިސްޓް ހޮޓެލް، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޔޮޓް ބަ

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހަށް  2ފަހަރުގެ މެނޭޖްަމންޓުން މަދުވެގެން އުޅަނދު
ޓްރީން ރައްކައުކޮށްފައި ބާއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިިނސް

ޓޫރިޒަާމ ބެޭހ  ،ެއ ވީޑިއޯެގ ކޮޕީއެއް ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
 ސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.މިނި

 ކުރެވޭ ހުރިހާ ރަމްޒީ ކައިވެނިތަކެއްގެ ދަފުތަރެއް ޙަފުލާ ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ )ނ(  
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. )ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ވަންދެން  2ދީފައިވާ ތަނެއްގައި 

 އެ ދަފުތަރުގައި އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ިހމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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 އެޑްރެހާއި، ޤައުމު.  ،( ފަތުރުވެރިންގެ ފުރިހަމަ ނަމާއ1ި)

 އެޑްރެހާއި، ޤައުމު. ،( މައުޒޫނުގެ ފުރިހަަމ ނަމާއ2ި)

 .ގަޑި، ތާރީޚާއި ،( ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވި ތަނާއ3ި)

ކުރާ ތަންތަނުގައި އެ ިއރެއްގައި ( ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ އިންތިޒާމ4ް)
 އެޑްރެހާިއ، ޤައުމު. ،ހުންނަ އެންެމ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ަނމާއި

( ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ބޭއްވުމާ ހަވާލުވެގެން ހުރި މުަވއްޒަފުގެ 5)
ނަމާއި، އެޑްރެހާއި،   ގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް( 4)ގަވާއިދުގެ 

   ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓުގެ ނަންބަރާއި ަޤއުމު.

ޙަފުލާގެ ރަމްޒީ މައުޒޫނު 
 ކުރުން  ޢައްޔަނު

7. 

 

ޓޫރިޒަމާބެޭހ  ،ރަމްޒީ ކައިވެނީެގ ޙަފުލާއެއް ބާއްވާ ކޮްނމެ ތަނެއްގައިވެސް )ހ(
މިނިސްޓްރީގައި ަރޖިސްޓަރީވެފައިވާ ރަްމޒީ ކައިވެނީެގ ޙަފުލާ ބާްއވައިދޭނެ 

 ރަމްޒީ މައުޒޫނެްއ ނުވަތަ މަުއޒޫނުން ަރޖިސްޓަރީވެފައި ތިބެންވާނެއެވެ. 

)އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް  18ރަމްޒީ މައުޒޫނަީކ، ުއމުރުން  )ށ(  
 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެްއ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮްށފިނަމަ، އެ ކުރި  .8 ޚިލާފުވުން ގަވާއިދާ 
މެދު އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެއްގެ އިތުރަށް، މި ގަވާއިދާ ފަރާތަކާ މެދު ޤާނޫނީގޮތުން އެކަމަކާ

ވުރެ ބޮޑުނޫްނ  )އެއްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއަށް -/100,000  ޚިލާފުވާ ކޮންމެފަހަރަކު
ދީފައިވާ  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް، ކަމުގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި، މި 

 ޓޫރިޒަމާ ބެޭހ މިިނސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލުހުއްދަ ބާޠި

ަވނީ، ފަތުރުވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ޢަހުދު  "ރަމްީޒ ކައިވެނި" ަކމަށް ބުނެފަިއ އެ .9 ކުރުން މާނަ
އައުކުރުމަށް ބާއްވާ ރަމްީޒ ޙަފުލާތަކާއި، ފަތުރުވެރިންގެ ކައިވެނީގެ ރަމްީޒ ޙަފުާލ 

 ބޭއްވުމަށެވެ. 

ވަނީ، ފަތުރުވެރިންނަށް ރަްމޒީ ކައިވެނި ކޮށްދޭ  "ރަމްޒީ މައުޒޫުނ" ަކމަށް ބުނެފައި އެ  
 އިސްފަރާތަށެވެ.

ވަނީ، ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް ފެންވަރުްނ  މެޭނޖްަމންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ"ސީނިއަރ   
 ފެށިގެން މަތީ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ އެްނމެހަިއ  "ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ   
 ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ބެހޭ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ. 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގެޒެުޓގައި ިމ ގަވާއިދު  .10 މަލުކުރަން ފެށުން ޢަގަވާއިދަށް 
ކޮށް އާންމުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މި ގަވާިއދަށް ޢަމަލު ކުރަްނ އިޢުޝާ
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ވެ. ކުރެވޭނެއެއް މުއްދަތު ހަމަވަންދެން ބޭނުންފެށުމުގެ ކުރިން ދީފައިވާ ހުއްދަތަ
 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައިވެނި ޙަފްލާ ބާއްވަންވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ 

ވަނަ ދުވަުހ  4ނޮެވންބަރު  2010މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން،  .11 ލެވޭ ގަވާއިދު ވައިއު
"ފަތުރުވެރިންގެ ރަމްޒީ ކައިވެނީެގ  R-11/2010ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އުވުނީއެވެ. ބެހޭ ގަވާއިދު" ޙަފުލާ ބޭއްވުމާ

 
_________________ 
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 1ޖަދުވަލު 
 

 

 

 ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެނީގެ ޙަފްލާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު 
APPLICATION FOR REGISTRATION OF SYMBOLIC WEDDING VOWS SERVICE 

 Reason for Application  ހަޅާ ސަބަބު މު ހުށަ ފޯ 
  Renewalކުރުން / އައުހުއްދަ  New Permitއަލަށް ހުއްދަ ހޯދުން / 

  Change of Detailsމަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް / 

 

 Establishment Details ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު 

 Type of Establishmentބާވަތް / 

 Hotel/  ޓާ ޓޫރިސްޓް ހޮ                        Resort/Marinaރިޒޯޓް / މެރިނާ      
 Safari Vesselޓޫރިސްޓް އުޅަނދު /                         Guesthouse  /ގެސްޓްހައުސް     

 ތަނުގެ ނަން:
Name of the Establishment 

 

 ރަށުގެ ނަން: ޅާއި އަތޮ
Atoll & Island 

 

 ފޯނު ނަންބަރު:
Phone 

 ފެކްސް ނަންބަރު:
Fax 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
E-mail 

 

 ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް:
Website 

 ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: ދެވިފައިވާ  ށްކުއްޔަ
Name and Address of the Lessee 

 ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް: ހިންގާ 
Name and Address of the Operator 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Person in Charge of the Ceremony ރަކާތްތެރިވާ ފަރާތް ހަ ޙަފްލާ ބޭއްވުމުގައި އިސްކޮށް 

 ނަން:
Name  

 

 

 :ޤާމުމަ
Designation 

 

 

 ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ދރއ
Passport / ID Card No. 

 

 ފޯނު ނަންބަރު )މޮބައިލް(
Tel / Mobile 

 ފެކްސް:
Fax 

 އީމެއިލް: 
Email 
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 Details of the Person Performing the ލޫމާތު ޢު ގެ މަ  ކައިވެނިކޮށްދޭ ފަރާތް )މައުޒޫނު(
Wedding Vows 

 ނަން:
Name  

 

 :ޤާމުމަ
Designation 

 

 ކާޑު / ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ދރއ
Passport / ID Card No. 

 

 ފޯނު ނަންބަރު )މޮބައިލް(
Tel / Mobile 

 

 އީމެއިލް: 
Email 

 

 ސޮއި:
Signature 

 

 

 Declaration ރު އިޤްރާ 

ނި ޙަފުލާ ޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިންނަށް ރަމްޒީ ކައިވެއަ ށްގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ަމޢުލޫމާތުކަމަމުފޯ މި
ރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަޅުގަނޑު ޙު އެ ގަވާއިދަށްކަންކަން ކުރުމަށާއި،  ހައިއެންމެ އެ ގަވާއިދުގައިވާ، ޔައިބޭއްވުމާބެހޭ ގަވާއިދު ކި

 އިޤްރާރުވަމެވެ.
   

I hereby declare that the information given in this application is true and correct. And I have 
read the Symbolic Wedding Vows Regulation of the Maldives and agree to abide by the terms 
and conditions stated in the Regulation.  

 ނަން:
Name 

 ސޮއި / ސިއްކަ:
Sign & Stamp 

 :މުމަޤާ 
Designation 

 ޚު:ތާރީ
Date 
 ނަންބަރު:ފޯނު ގުޅޭނެ 

Contact Number 
 

 Documents to be submitted with Application ކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އެ  ފޯމާ

 ފްލާގައި ކިޔާ )ނަސޭހަތް/ސްޕީޗް/ހުވާ( ތަކެތީގެ ކޮޕީ ޙަރަމްޒީ ކައިވެނި  □
ފްލާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތާއި، ކައިވެނި ކޮށްދޭ ޙަ □

 ކާޑު/ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ  ދރއގެ ނުމައުޒޫ 
ފްލާ ޙަފައިވާ ރަމްޒީ ކައިވެނި ކޮށް ކުރާނަމަ، ކުރިން ދޫއައުހުއްދަ  □

 ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައިގެ އަސްލު 

□ Copy(s) of speech/advice/vows  

□ ID / Passport Copy of the person in charge of the 
wedding function and the person performing the 
wedding vows 

□ If Renewal, original of the previous Symbolic Wedding 
Vows Registration Certificate 
 

 
 

)ތިނެއް(  3ގިނަވެގެން  ގެންނަވާތާބަދަލެއް  ަނމަ، އެ އަތުވެއްޖެލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ޢުފޯމުގައިވާ މަ މި
 އެކަްނ އަންގަންވާެނއެވެ. މަށް ޒަރިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫ ގައިތެރޭ ހުގެދުވަ

Any changes to the information in this form must be notified to the Ministry of 
Tourism within 3 working days of the changes 
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  For Office Use Only ބޭނުމަށް  ހުގެ އޮފީ 
  Form Received byފޯމު ބަލައިގަތް / 

 ނަން:
Name 

 

 ސޮއި / ސިއްކަ 
Sign & Stamp 

 :މުމަޤާ 
Designation 

 

 :ޚުތާރީ
Date 

 

 ގަޑި:
Time 

  Application Statusއެޕްލިކޭޝަންގެ ސްޓެޓަސް / 
 ޕްރޮސެސްކޮށް ލައިސެންސް ނިމިފައި:ފޯމު 

Application Processed and Completed 
 

 :ޚު ކުރެވުނު ތާރީ ރެޖިސްޓަރީ
Registered Date 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު:
Registration Number 

 
 ފައި:ކޮށް ޠިލުފޯމު ބާ

Application Rejected 
 

 :ޚުތާރީރި ލުކުޠިބާ މު ފޯ
Rejected Date 

 ސަބަބު:ރި ލުކުޠިބާ މު ފޯ
Reason for rejection 

 
 

 

  License Received byހަވާލުވި / ޔާ ހުއްދަ 
 ނަން:

Name 
 

 ސޮއި / ސިއްކަ 
Sign & Stamp 

 :މުމަޤާ 
 

Designation 

 :ޚުތާރީ
Date 

 

 ގަޑި:
Time 

 

ފޯމާ ުގޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުޫލމާތު ސާފުކުރަން  މި
 ،ގެޓުޔުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަންމިިނސްޓްރީގެ  މި  ،ނީޅާގު

 ފޯނު ނަންބަރަށެވެ.ތިރީގައިވާ 

For any enquiries regarding this form 
please contact our Registration Unit at the 
following number 

Tel: +960 3022 242 
Email: rs@tourism.gov.mv or info@tourism.gov.mv 
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