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Maldives Immigration

.ެއޖ
ް ާހރ
ި ެދވ
ި ،ެމާލ

Male’ Republic of Maldives.

Application for Special Visa

ްސްޕެޝަލް ވިސާއަށް އެދޭ ފޯރމ
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
Date of Expiry: D

M

Y

M

Y

Purpose of Stay: _____________________________________________________

Date of Arrival:
ްރާއްޖެ އަންނަ ތާރީޚ

Flight No:
ފުލައިޓް ނަންބަރ

Accommodation:
ްރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެޑްރެސ
Sponsored by / ްހަވާލުވާ ފަރާތ
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.
ށ
ް ަމަތީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ މީހާ ރާއްޖޭގައި ހުންނަދުވަސްވަރު އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބާ އެމީހާގެ ހުރިހާކަމަކ
.ެޒިންމާ ނަގަން އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވ
Name of the Organization / ް…………………………………………………………………………………………………………………………… އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ނަނ
Registry Number/ ………………………………………………………………………………………………………………… ރެޖިސްޓްރީ ނަންބަރ.
Contact No /  ފޯން ނަންބަރ..................................................................................... Date / ް…………………………………………………… ތާރީޚ..
Period Required / ުރާއްޖޭގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ މުއްދަތ:
Authorized Signature / ިސޮއ

Days

Months

………………………………………………………………………….

For Official Use Only / ށ
ް ަނމ
ު ޭއޮފީހުގެ ބ
Checked by / ްޗެކުކުރިފަރާތ

Approved by / ިހުއްދަދެވިފައ
Name / ް…………………………………………… ނަނ
Designation / މ
ް ާމޤ
ަ ……………………………………
Signature / އ
ި ޮ……………………………………… ސ.
Date / ޚ
ް ީ…………………………………………… ތާރ

Name / ް…………………………………………… ނަނ
Designation / މ
ް ާމޤ
ަ ……………………………………
Signature / އ
ި ޮ……………………………………… ސ.
Date / ޚ
ް ީ…………………………………………… ތާރ
______________________________ :ފައިސާ ބަލައިގެން ރަޝީދު ނަންބަރ

Visa no: …………………….
Date of Issue: D

M

Y

Date of Expiry: D

M

Y

Previous Visa Details ……………………………………

________________________________ :ުބަލައިގެން ވިސާ ފައިސާގެ އަދަދ
_____________________________ :ްފައިސާ ބަލައިގެން މުވައްޒަފުގެ ނަނ
__________________________________

:ްފައިސާ ބަލައިގެން ތާރީޚ

ި ސްޕެޝަލް ވީޒާގެ ޤަވާއިދު މިފޯމްގެ ނުފުށުގައ،ިމިފޯމާއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއ

ސްޕެޝަލް ވީޒާގެ މުހިއްމު ބައެއް ޤަވާއިދު
ޓކައި ،އެމީހަކު ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ތރެއިން ސަބަބަކަށް ަ
ސްޕެޝަލް ވީޒާ އަކީ ރާއްޖެއަންނަ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ހުރި ބިދޭސީއަކަށް ،އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ ެ
ދާއިރާއަކުން އެންގުމުން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް އެމީހަކަށް ދެވޭ ހުއްދައެކެވެ .މިވީޒާ ދެވޭނީ ތިރީގައި ވާ ހާލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
(ހ) އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި
( ) 1ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް ކުރާބިދޭސީންގެ މައިން ބަފައިންގެ ތެރެއިން އެމީހުން ބަލާނޭ އެހެން މީހަކުއެމީހެއްގެ ޤައުމުގައިނެތް ޢުމުރުން  65އަހަރުވެފައިވާ
ނުވަތަ ޢުމުރުން  65އަހަރު ނުވިނަމަވެސް ދަރިއެއްގެ އެހީއާއި ނުލާ ނޫޅެވޭވަރުގެ އުޒުރުވެރިން ކަމުގައިވާ މީހުން.
( )2ބަލިމީހަކު ބެލުމަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރު މުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ލިޔުމެއް
ހުށަހެޅުމުން އެފަދަމީހުންގެ  3އަހަރު ނުވާ ދަރިން އަދި އެބިދޭސީއެއްގެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ނިޔާކުރާގޮތުން ދަރިންކަމުގައި ބަލައިގަންނަ ކުދިން.
ވކަން ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއކުން ދީފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ
( )3އުމުރުން  65އަހަރުވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން  22އަހަރު ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައި ާ
ކށްދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ސިއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޚިދުމަތް ކުރެވެންނެތް މީހުން.
ސާބިތު ޮ
( )4ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ބިދޭސީ މަޔަކު ނުވަތަ ބަފަޔަކު.
ނޓް ވީޒާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިން އެމީހުން ބަލާނޭ އެހެން މީހަކު އެމީހެއްގެ ޤައުމުގައިނެތް ޢުމުރުން
( ) 5ދިވެހިރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށް ރެސިޑެ ް
 62އަހަރުވެފައިވާ ނުވަތަ ޢުމުރުން  65އަހަރު ނުވިނަމަވެސް މީހެއްގެ އެހީއާއި ނުލާ ނޫޅެވޭވަރުގެ އުޒުރުވެރިން ކަމުގައިވާ މީހުން.
( ) 6ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ،ސަރަހައްދީ ،ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގެންނަފަރާތްތައް.
އވާ ފަރާތް ތަކާއި ހާލުގައިޖެހިގެން ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ވަނިކޮށް ސަލާމަތީ ބާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްގެނެވޭ ފަރާތްތައް.
ކށްވެފަ ި
( ) 7ހިއުމަންޓްރެފިކިންގެ ޝިކާރައަ ަ
(ށ) ވީޒާ ހަމަވާއިރު ހުއްޓާލެވެންނެތް ބޭސްފަރުވާއެއް ކުރަމުންދާތީ ،އެބޭސްފަރުވާ ނިންމުމަށްޓަކައި.
(ނ) ތިމާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ،ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރްޢީ މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ދާއިރު ،އެ މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ ފެންނަންދެން ރާއްޖޭގައި ހުރުން މުހިންމު ޙާލަތެއްގައި ،އެ ޙައްޤެއް
ހޯދުމަށްޓަކައި.
(ރ) ވީޒާ ހަމަވެފައިވާ ބިދޭސީއަކު ،ކޮންމެހެން ރާއްޖޭގައި ހުންނަން ޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުގެ ޢިދާރާއަކަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެކަމަށްޓަކައި.
(ބ) ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ދިވެ ހިން ބާއްވާ ،ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ވިޔަފާރި މައުރަޒްތަކާ ،ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާ ،ވާރކްޝޮޕް ސެމިނާރ ފަދަ އިޖްތިމާޢީ
ހަރަކާތްތަކާ ،ޡަޤާފީ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ޙަރަކާތްތަކާއި ޙަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް
(ޅ) ރާއް ޖޭގައި ހުންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމިއުނިޓީ ލިބިފައިނުވާ
މީހުން އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި.
(ކ) މިމާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަބިން ،ފިރިން ،ދަރިން އަދި ދަބިދަރިން.
(އ) ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ބިދޭސީ އަނބިން/ފިރިންގެ ،ދިވެހިރައްޔިތުން ކަމުގައިނުވާ އުމުރުން  81އަހަރު ނުފުރޭ ދަރިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމަށްޓަކައި.

ސްޕެޝަލް ވީޒާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

(ހ)

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް IM23

(ށ) މުއްދަތު ހަމަނުވާ ސައްޙަ ޕާސްޕޯޓު
(ނ) ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ) 1 (45mmX35mmގަނޑު ފޮޓޯ ( ނެގިތާ  62ދުވަސް ނުވާ ކުލަފޮޓޯއެއް)
(ރ) އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ހެލްތްއިންސުއަރެންސް ޕޮލިސީގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން
(ނ)  23މަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވީޒާ ނަންގަވާނަމަ ،މެޑިކަލް ރިޕޯޓް(މެޑިކަލް ހެދިތާ 6މަސް ނުވާ)
ކރާ ބިދޭސީއެއްގެ މައިންބަފައިންކަން އެނގޭނެ އެޤައުމެއްގެ ރަސްމީ
ރފެޝަނަލް ގިންތީގައި މަސައްކަތް ު
(ރ) މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ  1ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޕް ޮ
ލިޔުމެއް އިގިރޭސިބަހުން ،އަދި އުމުރުން  65އަހަރު ނުވާ މީހެއްނަމަ އެމީހަކީ ދަރިއެއްގެ އެހީއާއި ނުލާ ނޫޅެވޭވަރުގެ އުޒުރުވެރިއެއްކަން ސާބިތުވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް އިނގިރޭސިބަހުން.
(ބ) މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަމާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ގައިކަނޑައަޅާފައިވާ ބަލިމީހަކު ބެލުމަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބިދޭސީއެއްގެ ދަރިއެއްކަން އެގޭނެ އެޤައުމެއްގެ ރަސްމީލިޔުމެއް އިގިރޭސިބަހުން،
އަދި މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ އެޤައުމެއްގެ ސަރުކާރު ޤަބޫލުކުރާ ލިޔުން.
ތކުން އެމީހެއްގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޚިދުމަތް ކުރެވެންނެތް މީހެއްކަން އެގޭނެ
(ޅ) މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް ަ
ރަސްމީ ލިޔުން
ނ ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ ބިދޭސީ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް (އިނގިރޭސި ބަހުން
(ކ) މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކު ް
ނުވަތަ ދިވެހިބަހުން) ހުށަހެޅުން .ޢުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަނަމަ ،އެފަރާތާއި ހަވާލުވާނެ ،އުމުރުން  18އަހަރުން މަތީ ދިވެއްސެއްގެ ލިޔުން.
ކށްގެން ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ލިބި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ
(އ) މިޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މައްދާގެ (ހ) ގެ  5ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރައްޔިތަކާ ކައިވެނި ޮ
މައިންބަފައިންކަން އެގޭނެ އެޤައުމުގެ ރަސްމީލިޔުމެއް އިގިރޭސިބަހުން ،އަދި އުމުރުން  65އަހަރު ނުވާ މީހެއްނަމަ އެމީހަކީ ދަރިއެއްގެ އެހީއާއި ނުލާ ނޫޅެވޭވަރުގެ އުޒުރުވެރިއެއްކަން
ސާބިތުވާ ލިޔުމެއް އިނގިރޭސިބަހުން.
(ވ) މިޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  6ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުން އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.
ތކުން
(މ) މިޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް ަ

ވީޒާ ހަމަވާއިރު ހުއްޓާލެވެންނެތް ބޭސްފަރުވާއެއް ކުރަމުންދާ ފަރާތެއްކަން އެގޭގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލަކުން ދީފައިވާ

ލިޔުމާއި ،މެޑިކަލް ރިޕޯރޓް.
ތކުން ތިމާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ،ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރްޢީ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާކަން އެގޭނެ އެކަމާގުޅޭ
(ފ) މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް ަ
ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް.
ތކާ ،ވާރކް ޝޮފް
ކތް ަ
ތތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިން ބާއްވާ ،ވިޔަފާރި މައުރަޒްތަކާ ،ކުޅިވަރު ހަރަ ާ
ގ ފަރާ ް
(ދ) މިޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭރު ެ
ކގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި .ބައިވެރިވާ އަންނަ ފަރާތެއްކަން އެގޭނެ ލިޔުން.
ތކާއި އަދި މިފަދަ ޙަފްލާތަ ު
ކތް ަ
ސެމިނާރ ފަދަ އިޖްތިމާޢީ ،ޡަޤާފީ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ޙަރަ ާ
ޒއަށް އެދި ހުށައަޅާއިރު ވީޒާ ފޯމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާރޒް ނުވަތަ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް
(ތ) މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާ ގެ (ޅ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ވީ ާ
އެކްސްޓާރނަލް އެފެއާރޒްގެ ތައްގަނޑު ވީޒާ ފޯމުގައި ޖަހާ ވެރިއެއްގެ ސޮއިކުރުން.

ކއިވެނިކޮށްގެން ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ލިބި ،ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީއެއްގެ އުމުރުން  18އަހަރުނުވާ
(ލ) މިޤަވާޢިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތަކާ ަ
ދަރިއެއްކަން އެގޭނެ އެޤައުމެއްގެ ރަސްމީލިއުމެއް އިނގިރޭސިބަހުން.
އކަން ސާބިތު ކޮށްދޭ ލިޔުން ،އިނގިރޭސި ބަހުން.
(ގ) މިޤަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަރާތެ ް

