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ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ގސަދު
މަ ު

.2

ތ
ކރާނެ ފަރާ ް
އދު ތަންފީޛު ު
ވ ި
ގަ ާ

.3

)ހ(

މިއީ ،ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން،
ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ގަބޫލުކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް
ކުރުމަށް ޓަކައި ،އަދި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން
ބޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރުމާއި ،އެ ވީޒާގެ މުއްދަތު
ގޮތަކަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް ި
އިތުރުކުރުމާއި ،ވީޒާ ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި
ބަޔާންކުރުމަށް ޓަކައި އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ށ(

ނ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަ ް
ގން ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް
ވނަ މާއްދާގެ )ޅ( އިން ބާރު ލިބި ެ
ޤާނޫނު( ގެ ަ 9
ބިޒްނަސަސް ހަދައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ނ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ގަބޫލުކުރާ ވިޔަފާރިއެއް
ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ،އަދި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްގެ
ނނަ ބިދޭސީއަކަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ
ގޮތުގައި ނޫން ގޮތަކަށް އަ ް
ހުއްދަ ދިނުމުގައި ނުވަތަ ވީޒާ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
)ހ(

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް،
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރު ޝަރުޠަކާ ނުލައި ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރުމާއި،
އ ކަންކަން
އެ ވީޒާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ،ވީޒާ ބާޠިލުކުރުމުގެ އެންމެހަ ި
ތގެ މަތީން،
ގވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ު
ނ ،މި ަ
ހިންގައި ތަންފީޛުކުރާ ީ
ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންއެވެ.
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އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު249 :

ނބަރު2021/R-113 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

)ށ(

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނ ނަންބަރު
މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،ޤާނޫ ު
ވނަ މާއްދާގައި
ނ( ގެ ަ 8
) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫނުކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު ،ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ދވޭނެ
އ ެ
ޒއަށް ެ
ނސް ވީ ާ
ބިޒް ަ

.4

އ
ފަރާތްތަ ް

ބިޒްނަސް

ބިދޭސީ

ވީޒާއަށް

ފަރާތުގެ

ނަމުގައި

އެދެވޭނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނންވާ
އިންވެސްޓުކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ރާއްޖެ އަންނަން ބޭ ު

ބިދޭސީއަކީ،

ތކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާ ަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކަށް ވާނަމައެވެ.
)ހ(

ނ
ޤނޫނު( ގެ ދަށު ް
ހރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ާ
ނންބަރު ) 10/96ދިވެ ި
ޤާނޫނު ަ
އ.
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަ ް

)ށ(

ޤާނޫނު

ނންބަރު
ަ

ނނު(
) 13/2011ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާ ޫ

ނ
ގެ ދަށު ް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައް.
)ނ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 3/2007ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް.

)ރ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 19/2014އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު( ގެ
ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް.

އދޭ ފަރާތުން
ޒއަށް ެ
ނސް ވީ ާ
ބިޒް ަ
ތ
މ ު
ނޖެހޭ މަޢުލޫ ާ
ހުށަހަޅާ ް

.5

)ބ(

ވަކި ޤާނޫނަކުން އުފައްދައިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް.

)ޅ(

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް.

ދސީ ފަރާތުން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ
ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ބި ޭ
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ،މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ކ( ގެ ނިޔަލަށް
ހށަހަޅާންވާނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ު
)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ރ( ގެ ނިޔަލަށް
ށ އެދޭކަން
މ ް
ޔފާރިއާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރު ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކާއެކު ވި ަ
އަންގައި ،ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،އެ ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ،
ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ،އެ ޕާޓްނަރޝިޕެއްގެ މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ ،ކޯޕަރޭޓިވް
ތ
ސޮސައިޓީއެއް ނަމަ ،އެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއްގެ ޗެއަރޕަރސަން ނުވަ ަ
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އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު249 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-113 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ،އެ ވިޔަފާރިއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔާގެ
ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް.
)ށ(

ނ
ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިދޭސީއެއް ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ،ޤާނޫނަކު ް
ރާއްޖޭގައި އުފައްދައިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނަމަ ،އެ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު
ހިމަނައިފައި ،އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ރައީސް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް.

)ނ(

ވަކި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބިދޭސީއެއް ގެނައުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ
އިދާރާއެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއް ނަމަ ،އެ މަސައްކަތުގެ
ތަފުސީލު ހިމަނައިފައި ،އެ އިދާރާއެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ
ލިޔުމެއް.

)ރ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޝުއަރަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ
ފަރާތަކުން

ނުވަތަ

އޖެއިން
ދިވެހިރާ ް

ބޭރުންވިޔަސް

އެފަދަ

ފަރާތަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ ހެލްތް އެންޑް ޓްރެވަލް އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީގެ ކޮޕީ
)ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައި(
)ބ(

މި ގަވާއިދުގެ  8މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށް ،ރާއްޖެ އައުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ،މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން.

)ޅ(

ށ
ށ ފެތޭގޮތަ ް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ފޮޓޯ ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަ ް
ނަގައިފައިވާ ،ނެގިތާ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަސް ނުވާ ) 1އެކެއް( ފޮޓޯގެ
ސޮފްޓް ކޮޕީ.

)ކ(

މއްދަތު އޮތް
އެ ބިދޭސީއެއްގެ މަދުވެގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ު
ޕާސްޕޯޓުގެ ޑޭޓާޕޭޖުގެ ކުލަ ކޮޕީ.

)އ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ކ( ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ
އިތުރުން ،ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ބިދޭސީ މީހާގެ މާލީ ޤާބިލުކަން
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،މާލީ ޤާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި،
ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް) .ނޮޓަރައިޒްކޮށްފައި(

ތ
މއްދަ ު
ޒގެ ު
ނސް ވީ ާ
ބިޒް ަ

.6

)ހ(

ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ ،އެ ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ،ކޮންމެ
ހ
ދހަ( ދުވަ ާ
މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި) 30 ،ތިރީސް( ދުވަހާއި ) 90ނުވަ ި
ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.
3

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު249 :

ނބަރު2021/R-113 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

)ށ(

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނަމަ ،ހުއްދައިގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ކުރިން ،މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް
ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

)ނ(

ނ) 12 ،ބާރަ(
މތީން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭ ީ
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ނ
އތުރުނުވާ ެ
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި) 90 ،ނުވަދިހަ( ދުވަހަށްވުރެ ި
މ ފަހަރަކު ) 30ތިރީސް( ދުވަހަށެވެ.
ގޮތުގެ މަތީން ،ހުއްދަ ދޭ ކޮން ެ

ގއި
ތ ަ
މއްދަ ު
ޒގެ ު
ނސް ވީ ާ
ބިޒް ަ

.7

އޖެއިން
ރ ް
އމާއި ާ
އޖެއަށް އަ ު
ރާ ް

ނބަރު
ނ ،ޤާނޫނު ނަ ް
ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ވީޒާ ލިބިފައިވާ ފަރާތަކު ް
) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގެ  7ވަނަ މާއްދާއާއި  8ވަނަ

ނ
ފުރު ް

މާއްދާއާ ޚިލާފުނުވާހައި ހިނދަކު ،ރާއްޖެ އައުމާއި ރާއްޖެއިން ފުރުމުގައި އެއްވެސް
ހުރަހެއް ނޯންނާނެއެވެ.

އގެ
ހ ް
ނސް ވީޒާ ދޫކުރާ މީ ެ
ބިޒް ަ
ނމު
ޖހޭ އާ ް
ނނަން ެ
އގައި ހު ް
ކިބަ ި
އ
ޝަރުޠުތަ ް

.8

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އައުމަށް އެދޭ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި
އަންނަނިވި

ތއް،
ޠ ަ
ޝަރު ު

އާންމު

ހުރިހާ

ވަގުތެއްގައި

ވސް
ެ

ފުރިހަމަވެފައި

ހނެއެވެ.
ހުންނާންޖެ ޭ
)ހ(

ވހިރާއްޖޭގެ
ނބަރު ) 1/2007ދި ެ
ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް ހުށަހަޅާއިރު ،ޤާނޫނު ނަ ް
އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން
އެއްވެސް ވީޒާއެއް އޮތް މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ށ(

އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ނ(

އެއްވެސް ކުށަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާއެއް އުފުލައިފައި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެއް އެ މީހެއްގެ
މައްޗަށް ހިންގަމުންގެންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ރ(

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން
އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ބ(

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެ ބާވަތުގެ އެހެން މައްސަލައެއްގައި
އަމުރެއް ރައްދުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ޅ(

ވތުގެ އެހެން
އެހެން މީހެއްގެ ޙިމާޔަތަށް ޓަކައި ،ގެވެށި އަނިޔާ ނުވަތަ އެ ބާ ަ
ހއްގެ މައްޗަށް
ކޓަކުން އެ މީ ެ
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނުވަތަ ޯ
އެއްވެސް އަމުރެއް ނެރެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ކ(

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވުން.
4

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު249 :

ނބަރު2021/R-113 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

)އ(

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

އިންޓަރޕޮލްގެ ނޯޓިހެއް ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވާ މީހަކު
ކަމުގައި ނުވުން.

)ވ(

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)މ(

ފއިވާ މީހަކު
ވ ަ
ތ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ ކުށެއް ސާބިތު ެ
ޖިންސީ ކުށެއް ،ނުވަ ަ
ކަމުގައި ނުވުން.

)ފ(

ނޑަރކުރުމުގެ
ޖިނާއީ ކުށެއް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ މަނީ ލޯ ް
ޢަމަލެއް ހިންގައިފައި ނުވުމާއި ،އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ
މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

)ދ(

ބިދޭސީމީހާ ،އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމު ނުވަތަ އެ މީހަކު ރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ތަނަކީ ،ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ
ޓ ސްކްރީން ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން
އަންނަ ބިދޭސީންގެ ސެކިއުރި ީ
ތނެއް ނަމަ،
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މީހެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ޤައުމެއް ނަމަ ،ނުވަތަ ަ
އެ ބިދޭސީއަކަށް ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ ،ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީނިންގ
ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ.

)ތ(

ގ
ނބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ެ
ޤާނޫނު ނަ ް
ހއްދަ ނެތް
ށފައިވާ ،ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ު
 8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ް
ކށް ނުވުން.
ގިންތީތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ މީހަ ަ

ނ
ވ ް
ހމަ ު
އެޕްލިކޭޝަން ފުރި ަ

.9

ނ
ތ ް
ލއިގަ ު
އެޕްލިކޭޝަން ބަ ަ

.10

ރތްތަކަށް
ހމަވާ ފަ ާ
ޝަރުޠު ފުރި ަ

.11

އޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި،
ލނީެ ،
ބިޒްނަސް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަވީކަމަށް ބަ ާ
ޑިކްލަރޭޝަނާއި ،ބިދޭސީ ފަރާތުގެ މަދުވެގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތް
ޕާސްޕޯޓުގެ ބަޔޯޑޭޓާ ހިމެނޭ ސަފުހާގެ ކުލަ ކޮޕީ ،ބިޒްނަސް ޕޯޓަލްގެ ޒަރީޢާއިން
ނނެވެ.
މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުމު ް

އަދި ފުރިހަމަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ

ފަރާތަކަށް ވެސް އެޕްލިކޭޝަން ރިފަރަންސް ނަންބަރެއް ،ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް
ފޮނުވޭނެއެވެ.
ބިޒްނަސް

އެޕްލިކޭޝަން

ވީޒާ

ފޯމު

ނނީ،
ބަލައިގަން ާ

ނ
ހަމައެކަ ި

 http://business.egov.mvބިޒްނަސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނސް ވީޒާ ދޫކުރުން
ބިޒް ަ

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދޭ ފަރާތުން
ތ
ގންނަ ާ
ކޝަން ބަލައި ަ
ތތަކުގައި ،އެޕްލި ޭ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ހާލަ ް
) 10ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބިޒްނަސް ވީޒާ
5

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު249 :

ނބަރު2021/R-113 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ހުއްދަ

ބިދޭސީ

ދިނުމުން،

ފަރާތަށް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ވީޒާ

ދޫކުރާނީ،

އޮފް

ކޮންޓްރޯލަރ

އިމިގްރޭޝަންއެވެ.
ނ
ނސް ވީޒާ ބާޠިލުކުރު ް
ބިޒް ަ

.12

އވާ
ނސް ވީޒާ ބާޠިލުކޮށްފަ ި
ބިޒް ަ

.13

އ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކޮށްފައިވާ
ކން ހާލަތެ ް
އަންނަނިވި ހާލަތްތަ ު
ފަރާތުގެ ވީޒާ ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

ގ ތެރޭގައި،
ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ހުއްދަ ދޫކުރާތާ ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހު ެ
އެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައި ނުވުން.

)ށ(

ބިޒްނަސް ވީޒާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަނުގައި ޞައްޙަ ނޫން
މަޢުލޫމާތު ހުރިކަން އެނގުން.

)ނ(

ނ
ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ކުރުމަށް އައި ކަންކަން ފިޔަވައި ،ހުއްދައިގައި ނުހިމެ ޭ
ކަމެއް ކުރުން.

)ރ(

ވީޒާ

ބިޒްނަސް

ދޫކޮށްފައިވާ

ފަރާތެއްގެ

މައްޗަށް

ޖިނާއީ

ކުށެއް

ސާބިތުވެފައިވުން.
)ބ(

ވޒާ
ޒނަސް ީ
މީހުންނަށް އަލުން ބި ް

އ މެދުވެރިވެގެން،
މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެ ް
ބިޒްނަސް ވީޒާ ބާޠިލުކުރެވޭ ފަރާތަކަށް ،އަލުން ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ،

ނ
ދޫކުރު ް

ހއްދަ
ނސް ވީޒާ ު
ބިޒް ަ

ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ހުރި މީހަކު ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން.

) 5ފަހެއް( އަހަރު ފަހުންނެވެ.
.14

ޖ
މގެ ނަތީ ާ
ބާޠިލުކުރު ު

ގއި ،ބިޒްނަސް ވީޒާ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް ަ
މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ މާއްދާގަ ި
ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާތާ) 24 ،ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފަރާތަކަށް
ދޫކޮށްފައިވާ

ބާޠިލުކުރުމަށް

ވީޒާ

ކޮންޓްރޯލަރ

އޮފް

އިމިގްރޭޝަންއަށް

އަންގާންވާނެއެވެ.
ފ
ނސް ވީޒާ ީ
ބިޒް ަ

.15

އ
ތ ް
ތސްނާ ހާލަތު ަ
އިސް ި

.16

ނސް ވީޒާ ދޫކުރާ ކޮންމެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހަކަށް،
ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ ،ބިޒް ަ
ނުވަތަ

އެ

މުއްދަތުން

ބަޔަކަށް،

ބިޒްނަސް

ޒ
ވީ ާ

ފީގެ

ގޮތުގައި

ލ
) 750/ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ ދެއްކުމުންނެވެ .މި ފީއަކީ ،ނޮން-ރިފަންޑަބަ ްފީއެކެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާއިރު ،ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ޓަކައި،
އެއްވެސް ޤައުމަކާއެކު ،ބިޒްނަސް ވީޒާ ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލެއް

6

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު249 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-113 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ކރުމަށް މި ގަވާއިދު
ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެފަދަ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުން ޢަމަލު ު
ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
ނ
ފިޔަވަޅު އެޅު ް

.17

އ
ތ ް
ޒމު ަ
ތޤާލީ އިންތި ާ
އިން ި

.18

ނ
އދަށް ޢަމަލުކުރާން ފެށު ް
ވ ި
ގަ ާ

.19

ނ
މާނަކުރު ް

.20

)ހ(

ރ
ނ ނަންބަ ު
ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަހުން ނުވަތަ ޤާނޫ ު
ވނަ މާއްދާގެ
) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ ަ 21
ދަށުން ހުއްދަ ބާޠިލުކުރާ ފަހުން ،އެ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖޭގައި ހުރުމަކީ ނުވަތަ
ށކެވެ.
ނނުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކު ެ
ބެހެއްޓުމަކީ ،އެ ޤާ ޫ

)ށ(

މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ކުށެއް ކުރީ
ވހިރާއްޖޭގެ
ނނު ނަންބަރު ) 1/2007ދި ެ
ދިވެހި ރައްޔިތަކު ނަމަ ،ޤާ ޫ
ށން އަދަބު
އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަ ު
ކަނޑައެޅޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ކުށެއް ކުރީ ބިދޭސީއަކު ނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
ނ މާއްދާގެ
) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގެ  33ވަ ަ
ދބު ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
)ނ( ގެ ދަށުން އަ ަ

)ނ(

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މި ގަވާއިދުން
އ
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަގުސަދުތައް ހާސިލުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލެ ް
ނންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން
ަ
ޤނޫނު
ކޮށްފިނަމަާ ،
ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތެއްގެ މަތީން އެ ކަމަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަދަބު
ދެވޭނެއެވެ.

ނބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ށއިރު ،ޤާނޫނު ނަ ް
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފަ ާ
ނސް ވީޒާއެއް ވެސް
ށން ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ބިޒް ަ
އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގެ ދަ ު
ދެމިއޮންނާނީ ،އެ ވީޒާ ދޫކުރި މުއްދަތަށެވެ .އަދި އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދޭ ނަމަ،
ވހުގެ ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގައި
މގެ ) 10ދިހައެއް( ދު ަ
ބިޒްނަސް ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގ
ގޮތު ެ

ނ
މަތީ ް

ބިޒްނަސް

ވީޒާއަށް

އެދި،

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
ށފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން
މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުންކޮ ް
އބާރާތްތަކަށް ދީފައި
އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ި
ތތަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
އެވަނީ ،އެ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާ ް
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އމް50 :
ވޮލި ު

ނބަރު2021/R-113 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަދަދު249 :

)ހ(

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނ
"ބިދޭސީން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫ ް
މީހުންނަށެވެ.

)ށ(

ނ
"ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ޤާނޫ ު
ރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3ވަނަ
ނަންބަރު ) 18/2014ވިޔަފާ ި
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" އަށެވެ.
______________________
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1 ުޖަދުވަލ
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ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ
،ެމާލ
.ެދިވެހިރާއްޖ

Business Visa Application
1. Port of Entry*
2. Proposed date of entry*
3. Last date of visit to the Maldives or 1st time visitor*
4. Details of the applicant
Name (as in Passport)*
Date of Birth*
Gender*
Nationality*
Marital Status*
Passport Number*
Date of Expiry*
Old Passport Number*
Are you a dual citizenship holder? If yes,
Nationality and Passport Number*
Home Address in the Country of Residence*
Facebook ID
Email Address*
Mobile Number*
Twitter ID
Current Employer*
Current Job Title*
Did you work in the Military, Police or Reserved
Force? Yes or No*
If yes, please provide details below*:
-Posted Country
-Respective Organization
-Resigned Rank
-Resigned Date
Countries visited (past 2 years) – If yes: Please specify countries visited, duration of stay
and purpose of visit*
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5. Supporting documents
[ ] Color Photo that complies with the photo requirements set out by Maldives
Immigration
[ ] Color Copy of the Bio data page of passport (Passport shall remain valid for more than
6 months)
[ ] Letter explaining the business visit from the respective Sole Proprietorship, Company,
Partnership or Cooperative Society or respective association or respective government
entity or the respective applicant.
[ ] Travel and Health Insurance issued by a licensed insurance company or an insurance
company licensed in the Republic of Maldives
[ ] Document confirming financial capability of the applicant (where applicable)
6. Terms & Conditions
By submitting this application, you agree to the following conditions:
1. As a result of receiving approval for the Business Visa, you are required to pay a visa fee
of MVR 750 for every 3 months or part of three months (non-refundable).
2. The Ministry reserves all the rights to reject incomplete applications without further
notice.
3. The Ministry will only accept queries sent by the applicant or the contact person
indicated in this application.
7. Declaration by the applicant*
I confirm that I have read and understood the terms and conditions.
I acknowledge that it is a criminal offence subject to prosecution and possible fines and/or
imprisonment to knowingly provide false or misleading information as part of this
application. I declare that to the best of my knowledge the information provided in this
application, and in any attachments, is complete and correct.
Name (as it appears on the Passport Data Page):
Signature:
Date:
Fingerprint:
8. Declaration by the person representing the applicant (incase the application is not
submitted by the applicant directly)
I acknowledge that it is a criminal offence subject to prosecution and possible fines and/or
imprisonment to knowingly provide false or misleading information as part of this
application. I declare that to the best of my knowledge the information provided in this
application, and in any attachments, is complete and correct.
Full name:
Signature:
Date:
Fingerprint:
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Declaration
(To be completed by the applicant)

Statement of no prior or pending convictions
I [Full Name and Identification Number or Passport Number] do solemnly and sincerely
declare that:
(i)

I have never been convicted of a crime or any offence in any country;

(ii)

I have not been charged with any offence that is incomplete or awaiting legal action,
nor am I aware of any investigation into my affairs that has the potential to lead to
such charges;

(iii)

I have not been charged or convicted of family or domestic violence offences or
similar related offences;

(iv)

I have not been the subject of a domestic or family violence order, or any other
order, of a tribunal or court or other similar authority, for the personal protection of
another person;

(v)

I have not been found by a court to not be fit to plead, in relation to an offence,
where the court has nonetheless found on the evidence available that I committed
the offence; nor have I been acquitted of an offence on the grounds of unsoundness
of mind or insanity;

(vi)

I have not been found guilty of, nor had a charge proven against me for a sexually
based offence and have not been involved in conduct constituting an offence of
trafficking in persons under Law no. 12/2013 (Anti Trafficking Act);

(vii)

I have not been involved in conduct constituting, nor have I been charged with, or
indicted for, the crime of genocide, a crime against humanity, a war crime, a crime
involving torture or slavery or a crime that is otherwise of serious international
concern;

(viii) I have not been the subject of an arrest warrant or Interpol notice;
1
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(ix)

I have not been removed, deported or excluded from Maldives; and

(x)

I am not, nor have I been, a member of a group or organisation who has been or is
involved in corruption, criminal conduct, money laundering under Law no. 10/2014
(Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism Act) or any activities
referred to above;

I do not have, nor have I had, an association with a group, organisation or person who has been
or is involved in criminal conduct or any activities referred to above.
I confirm that the information I have provided above is correct. I am aware that providing
incomplete or incorrect information may impair the required personal credibility and therefore
affect the decision of the submission made to the Ministry. By signing this statement, I make
this solemn declaration conscientiously believing the statements contained in this declaration
to be true in every particular at the date of lodgement.
Name:
Signature:
Date:
Fingerprint:
_____________________
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