ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ޤަވާއިދު
ބިޒްނަސް ވީޒާއަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާއެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ،ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާ

ގއި ނޫން ގޮތަކަށް ކުރުމުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ،ވިޔަފާރިއެއް
ކުރާމީހެއްގެ ގޮތު ަ
ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 1/2007:ގެ 13
ވަނަމާއްދާއްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ހުއްދައެކެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޒްނަސް ވީޒާއެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވެވިދާނެއެވެ.

ގ ގޮތުގައި ނޫންގޮތަކަށް ދިވެހި
)ހ( -ބިޒްނަސް ވީޒާ ލިބޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހެއް ެ

ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ޚިދުމަތެއްދިނުމަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އަންނަ
އެކަމުގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން ހުރިމީހުންނަށެވެ.

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

ބިދޭސީންނަށެވެ.
 -1މިނިސްޓްރީ ތަކާ ޑިޕާރޓްމަންޓް ތަކާ އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި އޮފީސްތައް

 -2ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ކިޔަވާދޭ ސްކޫލްތަކާ ،ކޮލެޖްތަކާ އަދި އަމިއްލަގޮތުން
ކޯސްތައް ހިންގާފަރާތްތައް

 -3ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނި ،ކްލަބް ،ޖަމްއިއްޔާ ،ޖަމާއަތްތައް

 -4ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ސިއްޙީ ފަރުވާ ދޭފަރާތްތަކަށް

 -5ނޫސްވެރިކަން ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގެ
އގެ ހުއްދައަކާ ނުލާ ރާއްޖެ އެތެރެވާއިރު ބިޒްނަސް
ހުއްދައޮތް ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ފަރާތެ ް
ވީޒާއަށް އެދި ހުށައެޅޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިފަދަ ފަރާތްތަކަށްވެސް ނޫސްވެރިއެއްގެ

ރފޯމް އިމްފޮމޭޝަން
ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރި ވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލީގަލް ި
އެންޑް އާރޓް އިން ހުއްދަ ހޯއްދެވުމަށްފަހުއެވެ.

)ނ( -ބިޒްނަސް ވީޒާއަށް ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
 -1ބިޒްނަސް ވީޒާ ލިބޭނީ ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އަންނަމީހާ ރާއްޖެ އަންނަ އުޅަނދެއް

އައުމުގެ  2ގަޑިއިރު ކުރިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުން
ހންނަ
މިކަމަށް ކަޑައަޅާފައިވާ ފޯމުފުރިހަމަކޮށް އެމީހަކު ރާއްޖެ އަންނަ ބަނދަރެއްގައި ު

އިމިގްރޭޝަން އޮފީހަށް ހުށައެޅުމުން އެކަމަށް ހުއްދަކުރާފަރާތްތަކަށެވެ .ހުއްދަ ހޯދުމަށް
ހށައަޅަންވާނެއެވެ.
ފޯމްހުށައަޅާއިރު ތިރީގައިމިވާ ތަކެތި ު

)ހ( -ބިދޭސީމީހާގެ ޕާސްޕޯރޓްގެ ޑޭޓާޕޭޖްގެ ކޮޕީ
)ށ( -ކުންފުނި ،ކްލަބް  ،ޖަމްއިއްޔާ ،ޖަމާއަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ އެތަނަކަށް
ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލިޔުން

)ނ( -އަމިއްލަ ގޮތުން ކިޔަވާދޭތަންތަނާއި ސިއްޙީ ފަރުވާދޭ ތަންތަނުން އެތަނަކަށް
ހުއްދަދެއްވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލިޔުން
މީގެއިތުރުން

ސަރުކާރުގެ

ފަރާތެއްނަމަ

ބިޒްނަސް

ވީޒާ

ފޯމުގައި

އެތަނެއް ެ
ގ

ތައްގަނޑުޖަހާ ވެރިއެއްގެ ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ.
 -2ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނީ  3މަހަށް ނުވަތަ  3މަހުން ބަޔަކަށްވިއަސް

ބިޒްނަސް ވީޒާފީގެ ގޮތުގައި  750/-ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ ގެންނަފަރާތުން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަދެއްކުމަށްފަހުއެވެ.
ބދޭސީމީހާ
 -3މިގަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާފީ ދައްކަންޖެހޭނީ ި

ރާއްޖެ އެތެރެވާއިރު ،އެތެރެވާ ބަދަރެއްގައި ހުންނަ އިމިގްރޭޝަން އޮފީހަށެވެ.

ދވަހުން ފެށިގެން  3މަސްދުވަހަށްވުރެ
)ރ( -ބިޒްނަސް ވީޒާ ދެވޭނީ އެމީހަކު އެފަހަރަކު ރާއްޖެއައި ު
އިތުރުނުވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ނަމަވެސް ދާއިމީ ވާރކް ޕާރމިޓްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން
ދއެއް
އުޅޭ މީހުންނާ ތަޢާރުޒްވާގޮތަށް ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެ ވުމުގެ ހުއް ަ
ނެދެވޭނެއެވެ.
ވޒާއަށް ބަދަލެއްނުވެވޭނެއެވެ.
)ބ( -ޓޫރިސްޓް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ މީހަކަށް ބިޒްނަސް ި

)ޅ( -ބިޒްނަސް ވީޒާ ގައި ހުންނަ ބިދޭސީއަކު  3މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް
ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
)ކ( -ބިޒްނަސް ވީޒާގެ ދަށުން ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެންނަންއެދޭ ފަރާތްތަކުން ބިޒްނަ ް
ސ ވީޒާގެ މުއްދަތު
ފާއިތުވެގެން ދާފަހުން ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީއަކު ބަހައްޓާފައިވާނަމަ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް

ބިޒްނަސް ވީޒާ

ނއެވެ.
ގެދަށުން ބިދޭސީން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް އިތުރަކަށް ނުދެވޭ ެ
)އ( -ބިޒްނަސް ވީޒާގައި ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީއަކު އެމީހަކަށް ދީފައިވާ ބިޒްނަސް ވީޒާ
ވންދެން
ހަމަވެގެން ރާއްޖޭގައި އުޅޭނަމަ އެފަދަމީހަކަށް އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ ވަކިމުއްދަތެއް ަ

ޖ ނާދެވޭގޮތަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިޙްތިޔާރު ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނަށް
ރާއް ެ
ލިބިގެންވެއެވެ.

)ވ( -ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރާ ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ
ބިޒްނަސް ވީޒާ ކެންސަލްކޮށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.
 -1ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމަށް އުނިކަން އަތުވެދާފަދަ ކަމެއް

ކުރުން.

 -2ދިވެހިދައުލަތާ އިދިކޮޅު އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ހިންގުން ނުވަތަ އެފަދަ ޙަރަކާތެއްގައި
ބައިވެރިވުން.
-3

ޓެރަރިސްޓް

ޢތްތަކަށް
ޖަމާ ަ

ނިސްބަތްވާ

މީހުންނާއި،

އެފަދަ

ޖަމާޢަތްތަކާ

ގުޅުންހުރިކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނާއި ،ޓެރަރިސްޓުންކަމަށް މަޢްލޫމާތު ލިބިފައިވާ މީހުން.
 -4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްކާތެރިކަމަށާއި ،ސަލާމަތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

ކުރުން.

)މ( -މިޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިމިގް ޭ
ރޝަންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބުކަނޑައެޅޭނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ އަދަބުގެ ތެރޭގައި -

 50،000/ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރުންހިމެނެއެވެ.

