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IM24 
                                        Department of Immigration and Emigrationޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން 

                                                                                                                                        .Male’ Republic of Maldives.ދިވެހިރާއްޖެމާލެ،     
                                                   

Application for Business Visa

ބިޒްނަސް ވިސާއަށް އެދޭ ފޯރމް 

Sponsored by / ހަވާލުވާ ފަރާތް  

   Name /   ްނަނ  ______________________________________  I.D Card No.: / އައިޑީ ކާޑް ނރ _________________
  
     Company, Sponsor’s Address /  ، ިހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް ކުންފުނ __________________________________________

  
     Registration No of the Organization / ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ  ________________________________________

I/ we here by agree to take full responsibility of above listed person during his/her stay in Maldives and ensure to conduct 
   Matters in accordance with the Immigration Laws and the regulations of the Rep. of Maldives.

  ހުރިހާކަމަކަށް  ގައި ބައިތިއްބާ އެމީހާގެރާއްޖޭގައި ހުންނަދުވަސްވަރު އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭ ގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ މީހާމަތީ 

ނޑު އެއްބަސްވަމެވެ     .ޒިންމާ ނަގަން އަޅުގަ

        Sponsor’s Signature /  ިހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ސޮއ  ________________      Contact No.: / ޕޯން ނަންބަރ  ___________________
  
       Date / ްތާރީޚ  _________________    Period Required /  ުރާއްޖޭގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ މުއްދަތ:    Days                Months

   For Official Use Only /  ްއޮފީހުގެ ބޭނުމަށ

Approved by / ހުއްދަދެވިފައި  

   Name / ްނަނ ……………………………………………

   Designation /  ްމަޤާމ ……………………………………

   Signature /  ިސޮއ ……………………………………….

   Date /  ްތާރީޚ ……………………………………………

Visa no: …………………….

Date of Issue:  D           M           Y 
           

Date of Expiry: D            M           Y            

Previous Visa Details……………………………………

…………………………………………………………….

Checked by                             ޗެކުކުރިފަރާތް  /

   Name / ްނަނ ……………………………………………

   Designation /  ްމަޤާމ ……………………………………

   Signature /  ިސޮއ ……………………………………….

   Date /  ްތާރީޚ ……………………………………………

  ______________________________:ފައިސާ ބަލައިގެން ރަޝީދު ނަންބަރ

  ________________________________ :ބަލައިގެން ވިސާ ފައިސާގެ އަދަދު 

  _____________________________: ފައިސާ ބަލައިގެން މުވައްޒަފުގެ ނަން

__________________________________  :ފައިސާ ބަލައިގެން ތާރީޚް

މިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި، ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ޤަވާއިދު މިފޯމްގެ ނުފުށުގައި

Date of Arrival:
ރާއްޖެ އަންނަ ތާރީޚް

Flight No:
ނަންބަރ ފުލައިޓް

Accommodation:
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެޑްރެސް 

PASSPORT DETAILS OF THE APPLICANT :

Name in full :  ________________________________     _____________________________     ________________________________

Date of birth :  D            M           Y                  Place of birth : _______________    Sex :     M          F  

Nationality: _____________________________  Passport No: __________________ Date of issue :  D            M           Y

Date of Expiry: D           M             Y                  Purpose of Stay:   
_______________________________________________________

                                   

Seal of the Sponsor   (If Applicable)       )ގެންގުޅޭނަމަ(ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ތައްގަނޑު    



  ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ޤަވާއިދު 

ކުރުމުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ، ވިޔަފާރިއެއް  ބިޒްނަސް ވީޒާއަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރާމީހެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ގޮތަކަށް

މިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާ . ވަނަމާއްދާއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ހުއްދައެކެވެ 13ގެ  2007/1:ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު

  . ފަރާތްތަކަށް ބިޒްނަސް ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވެވިދާނެއެވެ

ނުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިޒްނަސް ވީޒާ ލިބޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނޫންގޮތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ޚިދުމަތެއްދި - )ހ(

  . އަންނަ އެކަމުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން ހުރިމީހުންނަށެވެ

މަސްދުވަހަށް ވުރެ ކުރުމުއްދަތަކަށް ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރާއްޖެ  03ބޭނީ ތިރީގައި ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އެފަރާތްތަކާގުޅިގެން ބިޒްނަސް ވީޒާ ލި - )ށ(

    .އަންނަ ބިދޭސީންނަށެވެ

އޮފީސްތައް ތަކާ އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާ ، މިނިސްޓްރީ ތަކާ-1

އަދި އަމިއްލަގޮތުން  ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކާ، ކޮލެޖްތަކާ، ޔުނިވަރސިޓީތަކާ، ސްކޫލްތަކާ، ކޮލެޖްތަކާ ސަރުކާރުގެ-2

ކޯސްތައް ހިންގާފަރާތްތައް 

ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސިޔާސީޕާޓީތައް-3

ރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި، ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާ، ޖަމާއަތްތައްސަ-4

ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ދޭފަރާތްތަކަށް -5

ރާތެއްގެ ހުއްދައަކާ ނުލާ ރާއްޖެ އެތެރެވާއިރު ބިޒްނަސް ނޫސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަ-6

ން އެންޑް ނަމަވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ރިފޯމް އިމްފޮމޭޝަ.  ވީޒާއަށް އެދި ހުށައެޅޭނެއެވެ 

. ވެއެއިން ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށްފަހު އާރޓް

  . ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ - )ނ(

ނޑުމަގު އުޅަނދު ވީޒާ ލިބޭނީ މިކަމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ފޯމުފުރިހަމަކޮށް ބިޒްނަސް  -1 އައުމުގެ ދެ ގަޑިއިރުކުރިން ރާއްޖެ އަންނަމީހާ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވައިގެ ނުވަތަ ކަ

ހުއްދަ ހޯދުމަށް . ރޭޝަން އޮފީހަސް ހުށައެޅުމުންނެވެޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށް ނުވަތަ އުޅަނދު އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަނދަރުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިމިގް

  .ފޯމްހުށައަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ހުށައަޅަންވާނެއެވެ

  ބިދޭސީމީހާގެ ޕާސްޕޯރޓްގެ ޑޭޓާޕޭޖްގެ ކޮޕީ -)ހ(

  ކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެހުއްދައިގެ ކޮޕީ ކުންފުނި، ކްލަބް ، ޖަމްއިއްޔާ، ޖަމާއަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ އެތަނަކަށް ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ސަރު -)ށ(

   ކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެހުއްދައިގެ ކޮޕީތަންތަނުން އެތަނަކަށް ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ސަރުއަމިއްލަ ގޮތުން ކިޔަވާދޭތަންތަނާއި ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ  -)ނ(

  .ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ ނަމާއި، މަޤާމާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތެއްނަމަ ބިޒްނަސް ވީޒާ ފޯމުގައި އެތަނެއްގެ ތައްގަނޑުޖަހާ ވެރިއެއްގެ -)ރ(

ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންބިދޭސީމީހާއަކީ އެނޭ ގެނެވޭ މަސައްކަތު -)ބ(

 ގެނައުމަށް މަސްއޫލުވާ ފަރާތުންބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ  750/-ބަޔަކަށްވިއަސް ބިޒްނަސް ވީޒާފީގެ ގޮތުގައި  ދުވަހުން  90ނުވަތަ  ދުވަހަށް 90ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނީ  -2

. ގްރޭޝަނަށް ދެއްކުމަށްފަހުއެވެއެމިޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް 

ހިފައިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށް ނުވަތަ ރާއްޖެ އަންނަމީހާ ރާއްޖެއައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޅަނދު އައުމަށް ހަމަޖެބިޒްނަސް ވީޒާފީ ދައްކަންޖެހޭނީ  -3

 . ބަނދަރުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހަށެވެ

ދުވަހުން  90ދުވަހު ނުވަތަ  90ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖޭގައި . އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ދުވަހަށްވުރެ 90ބިޒްނަސް ވީޒާ ދެވޭނީ އެމީހަކު އެފަހަރަކު ރާއްޖެއައި ދުވަހުން ފެށިގެން  - )ރ(

  . ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރުމަށްފަހުގައެވެ 30ބަޔަކަށް ވިޔަސް ހުރުމަށްފަހު  ދެވަނަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނީ 

  . ށް ބިޒްނަސް ވިޒާއަށް ބަދަލެއްނުވެވޭނެއެވެޓޫރިސްޓް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ މީހަކަ - )ބ(

  . އިތުރަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ ދުވަހަށްވުރެ 90ބިޒްނަސް ވީޒާ ގައި ހުންނަ ބިދޭސީއަކު  - )ޅ(

ން ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓާފައިވާނަމަ، އެފަދަފަރާތްތަކަށް ބިޒްނަސް ވިޒާ ގެދަށުން އިތުރަށް ބިދޭސީން ބިޒްނަސް ވިޒާގައި މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށްފަހު، އެމީހަކަށް ދީފައިވާ ވިޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމު  -)ކ(

  .ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމުގެ އިޙްތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ނޑައަޅާ  އުޅޭކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އިވާ ބިދޭސީއަކު އެމީހަކަށް ދީފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާ ހަމަވެގެން ރާއްޖޭގައި ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެފަ - )އ( އެފަދަމީހަކަށް އިމިގްރޭޝަނުން ކަ

  .އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިޙްތިޔާރު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން) ޑީޕޯރޓްކުރުމުގެ(ވަކިމުއްދަތެއް ވަންދެން  ރާއްޖެ ނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ 

  . ނާދެވޭ ގޮތަށް ފޮނުވާލެވޭނެއެވެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާ ކެންސަލްކޮށް ރާއްޖެ  - )ވ(

  .އް ކުރުންނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލަށް އުނިކަން އަތުވެދާފަދަ ކަމެކަމަށް ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަ -1    

.ދިކޮޅު އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުންދިވެހިދައުލަތާ އި -2    

.ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުންހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނާއި، ޓެރަރިސްޓުންކަމަށް މަޢްލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހުންޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާއި، އެފަދަ  -3    

  . ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި، ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުން -4    

- ކަށް ދީފައިވާ ބިޒްނަސް ވިޒާ ހަމަވުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ބަހައްޓައިފިނަމަ ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ޒިންމާވެފައިވާ ފަރާތްބިޒްނަސް ވިޒާގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީއަ - )މ(

  . ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ 50،000/-ރުފައިޔާއާއި  15،000/

:ނޯޓް     

.ފަހުގައެވެއިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން މީހާ އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އިމިޤްރޭޝަނުން އިންޓަރވިއު ކުރުމަށްބިޒްނަސް ވީޒާ ފޯރމް    *  

.މިގްރޭޝަނަށް ހާޒިރުވާން ޖެހިދާނެއެވެބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީމީހާއާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމައްޓަކައި އޭނާ ރާއްޖެ ގެންނަ ފަރާތް އި*


