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 :އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ނަންބަރު

  :ހުއްދަ ނަންބަރު
Application form no: 
Permit no: 

 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Ministry of Defence 

Male’, Maldives 

 އަށް އެދޭ ފޯމް ހުއްދަ  ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ 
Application for permit to operate unmanned aerial vehicles (drones) 

 

                                                                         :Applicant’s detailsއެދޭ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހުއްދައަށް
ރޑް ނަންބަރާ އެކު(     ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަން   :(with Passport number, for individuals( Applicant’s name  )އަމިއްލަ ފަރުދުން އައި.ޑީ. ކާ

 Title: Mr/Mrs/Ms  

   :Address   އެޑްރެސް:

 :Contact number  ފޯނު ނަންބަރ: Email address އީމޭލް އެޑްރެސް:
 

                                                               Details of drone operationޑްރޯން އުދުއްސަން އެދޭގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު:
  ޑްރޯން އުދުއްސަން ބޭނުންވާ ތަން:

 ރިޒޯޓް/އަތޮޅު/ރަށް:
 
ރޫޓް: )ޗާޓެއް  ވްއަބޯޑްގެ ނަމާއި ލި

 އެޓޭޗްކުރައްވާ(

Location of operation: 
Resort/Atoll/Island:  

 
Live-aboard Name & Route: (attach a 
chart) 

 އުދުއްސާ ތާރީޚް:   
             

 Date of operation: 

 :Starting time  ފަށާ ގަޑި:               

 :Finishing time  ގަޑި: ނިންމާ

 ޑްރޯން އުދުއްސަން ބޭނުންވާ ސަބަބު:
 

Purpose of operation:  
(use separate paper if necessary) 

 

  :Altitude of operation  ޑްރޯން އުދުއްސާ އުސްމިން:

0-45m        46-75m        Max 120m  

  Specifications of the drone must be attached with this form.                              .ެޑްރޯންގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން، މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވ 
 

  -:ތުގެ ޒިންމާ ފަރާ ދަދެވޭ ރުމަށް ހުއް ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކު 

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ  .1
 ހޯއްދަވަންވާނެއެވެ.ހުއްދަ 

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރައްވަނީ އެހެން ފަރާތެއްގެ ތަނެއްގައި ކަމުގައިވާނަމަ، އެ  .2
 ފަރާަތކުން ހުއްދަ ހޯއްދަވަންވާނެއެވެ.

ގެ މަރުކަޒުތަކާއި، އެމް.އެންޑީ.އެފް އިން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްނީ ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރާ .3
 ތަށެވެ.ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ސަރަޙައްދުތައް ނާރާގޮ

ޑްރޯން އޮޕަރޭޓް ކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަދީފައި ވީނަމަވެސް، އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި  .4
ޑްރޯން އޮޕަރޭޓްކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވަން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން އަންގަވައިފިނަމަ، 

 ވަގުތުން ހުއްޓާލައްވަން ވާނެއެވެ.
 ____________________________________________ ން:ހެނިހެއެ

 

Drone operator’s obligations: 

1. Approval must be obtained from the Maldives Civil 

Aviation Authority before the operation of the drone.  

2. All other necessary approvals must be obtained from all 

relevant authorities / site owner(s) prior to any film 

shootings. 

3. All areas designated as Security Zones by the Maldives 

National Defence Force (MNDF) must be excluded from 

photography. 

4. MNDF reserves the right to stop the drone operation at any 

time, if deemed necessary. 

 

Others:  ______________________________________________  

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން
  On behalf of Ministry of Defence  

 Applicant’s Declaration                      ުހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރ 

މި ފޯމުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ތެދު  
މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، 

 ޑްރޯން އޮޕްރޭޓްކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާތައް
 އުފުލުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.

I confirm that the information 
given in this form is true, 
complete and accurate, and I agree 
to abide by the drone operator’s 
obligations mentioned above. 

 ހުއްދަ ނުދެވޭ ދީފައި ހުއްދަ
Approved Not Approved 

 :Signature/Stamp ސޮއި/ތައްގަޑު:

  
 

 ސޮއި/ތައްގަޑު: 
 

 
 ނަން:
 ތާރީޚް:

Signature/Stamp:  

 
 Name: 
 Date:  

  :Name ނަން:

  :Designation މަޤާމު:

  :Date ތާރީޚް:
 

   +960 3322601                     +960  3325525                     admin@defence.gov.mv                     www.defence.gov.mv 
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