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       އިމިގ ރޭޝަނ   މޯލ ޑިވ ސ  

 ދިވެހިރާއ ޖެ، މާލެ   
 

  

 އިޢުލާނ  
 

ތިރީގައި މިދަނ ނަވާ ޚިދުމަތ ތައ   ދާމުނ މި މުވައ ސަސާއިނ  ދެއިނ  ފެށިގެނ   2020ނޮވެމ ބަރ  15          

 ރޓަލ  މުއައ ޞަސާގެ އޮނ ލައިނ  ޕޯ މިމި ޚިދުމަތ ތަކަށ  އެދި ހުށަހަޅާނީ ނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މަށ ވަ  ދިނުއޮނ ލައިނ ކޮށ 

imuga.immigration.gov.mv  .ެމެދުވެރިކޮށެވ 

ކުނ ފުނިތަކުނ ނާއި އަމިއ ލަ ފަރާތ ތަކުނ  މިމުއައ ސަސާ އެކިއެކި ކަނ މުގައި ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއި އެހެނިހެނ   .1

ރޓަލ  ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސ ، މިހާރު ވެސ  އަމަލު ކުރަމުނ  ޕޯއިނ  އޮނ ލަ . ލިޔެކިއުނ ތައ 

އުޞޫލުނ  ސިޓީ އާއި މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ޕ  ބޮކ ސ  މެދުވެރިކޮށ  ސިޓީ ހުށަހެޅުދާ ގޮތުގެ މަތީނ  ޑ ރޮ

 ހެޅޭނެ ކަމުގައި ދެނ ނެވީމެވެ. ލިޔެކިއުނ  ހުށަ

ވުމާއި އޮފ   –ނދުފަހަރުނ  ސައިނ  ވުމާިއ، އުޅަ ނ އޮ – އިނ ހަރަށ  ސައުޅަނދުފަދަތުރުކުރާ ކަނޑުމަގުނ   .2

ޕ ރޮސެސ  ، ފޯމުތައ  މުނ ހުށަހެޅުފޯމު ށ   މެދުވެރިކޮޕޯރޓަލ  .އަދި ކ ރޫ ޓ ރާނ ސަފަރ ގެ ޚިދުމަތ 

 ރަނ ވީ އަމަލު ކުދެނ  އެދިލެއ ވި ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ގޮތުނ   ޚިދުމަތަށ  އެދިލެއ ވި ފަރާތ ތަކަށ  ކުރުމަށ ފަހު،

 ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވޭނެއެވެ. 

، ރައ ޓެހީނ ނަށ  ޒިޔާރަތ  ކުރުމަށ  ނުވަަތ ފޯމާއި އެޕ ލިކޭޝަނ  ވާރކ  ވީޒާ ފިޔަވައި އެހެނިހެނ  ވީޒާ .3

އ ޖެ ށ  ރާނުނ ތަކަ  ބޭނ ފަދައ ސަކާއި ކައިވެނި ކުރުޓުނ ގެ ގޮތުގައި އަނ ަނ ފަރާތ ތައ  ނުވަތަ ދިވެޑެނ ޑިޕެނ 

ށ  ފޯުމ ޅުނ . ޕޯޓަލ  މެދުެވރިކޮހެށަހު ޕޮނ ސަރޝިޕ  ޑިކ ލަރޭޝަނ  ފޯމުސ  ނައުމަށ  އ  ގެގެނ ނަ ފަރާތ ތަ

އެޕ ލިކޭޝަނ  ޕ ރޮސެސ  ކުރުމަށ ފަހު، އަމަލ   ނ  ހުށަހެޅިފަރާތ ތަކުޚިދުމަތަށ  އެދުނު މުނ ، ށަހެޅުހު

 އެވެ.އަނ ގައިދެވޭނެޕޯޓަލ  މެދުވެރިކޮށ  ކުރަނ ވީގޮތ  

 ނ  ކުރުމާއިގުޅިގެ ތ  ތަާޢރަފުހުށަހެޅުމުެގ ހިދުމަ ޭކޝަނ ޕ ލިއެ އިނ ކޮށ ނ ލައޮ

itvisa@immigration.gov.mvperm ޮއޮނ ލަިއނ   ނ ދާނީމުއެދެދުމަތ ތަކަށ  ޚިދިޔަ ދެމުނ ށ  މެއިލ  މެދުވެރިކ

ކުރައ ވާފައިވާ ފަރާތ ތަކުެގ  މެއިލ އަދި އައުކުރުމަށ   ޒާ ވިކުރިނ   ގެ 2020ނޮވެމ ބަރ  11ރޓަލ  މެދުވެރިކޮށެވެ. ޕޯ

mailto:permitvisa@immigration.gov.mv
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ކުރެވޭނެ  އެޕ ިލކޭޝަނ  ކުރިއެކޭ އެއ ގޮތަށ  ޕ ރޮސެސ ނ ތައ  ފުރިަހމަވެފައިވާ ފަރާތ ތަކުގެ ތެރެއިނ  ލިޔެކިއު

 ވެ. ވާހަކަދެނ ނެވީމެ

 ވީމާ، މިވާހަކަ ދެނ ނެވީމެވެ.                           

 1442 ވަލ  އައ ޢުލ ރަބީ  24
 2020     ނޮވެމ ބަރ  10


