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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
ނ
ތަޢާރަފާއި ނަ ް

.1

ގސަދު
މަ ު

.2

)ހ(

ގ
ވސްޓްމަންޓެއް ެ
ރން އިން ެ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފޮ ި
ތ އެނޫންވެސް
ހިއްސާދާރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކު ނުވަ ަ
އިސް ފަރާތްތައް ،އެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށާއި،

ނބަރު
ޤނޫނު ނަ ް
ާ

) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ
މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓް
ނ ކަނޑައަޅާ
ކށާއި ،ސަރުކާރު ް
އޓާ ފަރާތްތަ ަ
އެކައުންޓެއްގައި ފައިސާ ބަހަ ް
ވިޔަފާރިތަކެއްގައި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން
ތކުގެ ތެރެއިން
ޤާނޫނު( ގައި ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތް ަ
ޓ ރެސިޑެންޓް
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ،ކޯޕަރޭ ް
މ
އ ބާޠިލުކުރު ާ
ވީޒާ ދޫކުރުމާއި ،އެ ވީޒާތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ،ވީޒާތަ ް
ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ.
)ށ(

ނ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަ ް
ޤާނޫނު( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އިން ބާރު ލިބިގެން ،ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް
ބިޒްނަސަސް ހަދާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ނ( މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.
ނ
މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފޮރި ް
އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ހިއްސާދާރަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކު ނުވަތަ
އ
އެނޫންވެސް އިސް ފަރާތްތައް ،އެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށާއި ،ޤާނޫނުގަ ި
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ފިކްސްޑް
ޑިޕޮޒިޓް އެކައުންޓެއްގައި ފައިސާ ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ
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ވިޔަފާރިތަކެއްގައި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާ އަދަދަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ،ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ
ދޫކުރުމާއި ،އެ ވީޒާތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ،ވީޒާތައް ބާޠިލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތާއި ،މި ވީޒާއާބެހޭ އެންމެހައި ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.
ރ
އ ާ
ގނެ ދާ ި
އދު ހިން ޭ
ވ ި
ގަ ާ

.3

ކރާނެ
އދު ތަންފީޛު ު
ވ ި
ގަ ާ

.4

ވސްޓްމަންޓުގެ
ނ ެ
ފޮރިން އި ް

.5

ވ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ ،އަންނަނި ި
)ހ(

ވސްޓްމަންޓެއްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފޮރިން އިން ެ
ތ އެނޫންވެސް
ހިއްސާދާރެއް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއް ނުވަ ަ
އިސް ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތައް.

)ށ(

ނސާސް ހާސް(
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން ) 250,000ދެލައްކަ ފަ ް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 5 ،ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓް
ވހިރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް.
އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓައި ،ދި ެ

)ނ( ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާ

އުސޫލެއްގެ

މަތީން،

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާ

ވިޔަފާރިތަކުގައި މަދުވެގެން ) 250,000ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް( އެމެރިކާ
ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް.
)ރ(

ތ
ފަރާ ް

ބރުން.
ށފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޢާއިލާގެ މެން ަ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ،އެ ވީޒާތަކުގެ
ނ
ގ އެންމެހައި ކަންކަ ް
އ ބާޠިލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމު ެ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ،ވީޒާތަ ް
ޖސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސްއެވެ .ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް
ހިންގައި ތަންފީޛުކުރާނީ ،ރަ ި
ބިޒްނަސަސް ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އިތުރު ޝަރުޠަކާ ނުލައި ވީޒާ
ދޫކުރާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނު( ގައި
ޓރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަންއެވެ.
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮން ް

އވާ ފަރާތްތަކުން
ފ ި
ހުއްދަ ލިބި ަ
ޖހޭ
ކރަން ެ
ފުރިހަމަ ު
އ
ޝަރުޠުތަ ް

އވާ ގޮތުގެ މަތީން،
ށފަ ި
މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ހިއްސާދާރެއް
ސ ފަރާތެއް ،ރާއްޖޭގައި
ޓނަރެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އި ް
ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާ ް
ށ ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް،
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ގޮތަކަށް ،ދިގު މުއްދަތަ ް
އެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރަކަށް ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ
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އަދަދު251 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ށފައިވާ ޝަރުޠުތައް އެ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ
ދޫކުރެވޭނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ ކިބައިގައި

ހިއްސާދާރެއްގެ ކިބައިގައި

ނުވަތަ ޕާޓްނަރެއްގެ

ކިބައިގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
)ހ(

ހ
ނބަރު ) 25/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެ ޭ
ޤާނޫނު ނަ ް
ރ
ފހު ،ވިޔަފާ ި
ނވެސްޓްމަންޓުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ަ
ނ އި ް
ގ ދަށުން ،ފޮރި ް
ޤާނޫނު( ެ
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވުން.

)ށ(

ހ
ނބަރު ) 25/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެ ޭ
ޤާނޫނު ނަ ް
ޓ
ފއިވާ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރީމެން ާ
ދށުން ،ސޮއިކޮށް ަ
ޤާނޫނު( ގެ ަ
ޚިލާފުވެފައި ނުވުން.

)ނ( ވިޔަފާރީގެ ޖުމުލަ ފުލްޓައިމް މުވައްޒަފުންގެ ) 50%ފަންސާސް އިން ސައްތަ(
ބން.
ދިވެހި މުވައްޒަފުން ބޭތިއް ު
)ރ(

ތ
ކުންފުންޏެއް ނަމަ ،އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހިއްސާދާރެއް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަ ަ
ނމެ ސީނިއަރ
އެ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މެނޭޖްމަންޓުގެ އެ ް
ގއި ހިމެނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފެއް.
) 5ފަހެއް( މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭ ަ

)ބ(

ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ،ޕާޓްނަރެއް ކަމުގައި ވުން.

)ޅ(

ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ،ވޭތުވެދިޔަ ) 3ތިނެއް( މާލީ އަހަރުގެ ތެރެއިން،
ކޮންމެވެސް އެއް އަހަރެއްގައި ) 1,000,000އެކެއް މިލިޔަން( އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ލިބި ،ވިޔަފާރީގެ އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން އެކަން ކަށަވަރުކުރެވުން.

)ކ(

ވޭތުވެދިޔަ

)އެކެއް(

1

އަހަރުދުވަހުގެ

ތެރޭގައި،

ގަވާއިދު

ރ
ބ ު
ނަން ަ

ހ ގަވާއިދު( ގެ
) 2020/R-62ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެ ޭ
ދަށުން ބްލެކް ލިސްޓު ކޮށްފައި ނުވުން.
)އ(
ގއި
ކއް ަ
ޖގެ ބޭން ެ
ރއް ޭ
ހ ާ
ދިވެ ި
ރތަކުން
ނވެސްޓްކުރާ ފަ ާ
އި ް
ނ
އދު ް
ޒއަށް ެ
ވީ ާ

.6

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން.

މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން ) 250,000ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ތށް ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓް އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓައި،
ދ ަ
) 5ފަހެއް( އަހަރުގެ މުއް ަ
3

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު251 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ނޓް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެ ް
ޠތައް އެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު ު
)ހ(

އުމުރުން ) 18އަށާރަ( އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން.

)ށ(

ނސާސް ހާސް(
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކެއްގައި މަދުވެގެން ) 250,000ދެލައްކަ ފަ ް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު) 5 ،ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިޓް
ށ
މނިސްޓްރީއަ ް
ބންކަކުން ި
އ ޭ
އފައިވާކަން އަންގައިެ ،
އެކައުންޓެއްގައި ބަހައްޓަ ި
ވން.
އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ފޮނު ު

)ނ( މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
އޅާ
ރން ކަނޑަ ަ
ސަރުކާ ު
މތީން
ލއްގެ ަ
އުސޫ ެ

.7

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތީން ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ވިޔަފާރިތަކުގައި،
ކ ފަންސާސް ހާސް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކޮށް،
މަދުވެގެން ) 250,000ދެލައް ަ

އވާ
ނވެސްޓްކޮށްފަ ި
އި ް

ނޓް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އެދޭ ބިދޭސީންނަށް ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެ ް

ނ
އދު ް
ޒއަށް ެ
ފަރާތަކުން ވީ ާ

މި

މާއްދާގެ

)ހ(

އިންވެސްޓްކުރުމާއެކު،

ގ
ެ
މި

ދަށުން
މާއްދާގެ )ށ(

ށފައިވާ
ހުއްދަކޮ ް

އ
އިންވެސްޓްމަންޓެއްގަ ި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޑިކްލަރޭޝަން

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
)ހ(

ށ
މ ް
މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާގެ ބޭނު ަ
އިންވެސްޓްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަދޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކުރެ ވިޔަފާރިއެއްގައި
އިންވެސްޓްކޮށްފައި ވުން.

)ށ(
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ
ގއި
އ ަ
އގެ ކިބަ ި
ހ ް
ދޫކުރާ މީ ެ
ނމު
ޖހޭ އާ ް
ހުންނަން ެ
އ
ޝަރުޠުތަ ް

.8

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން.

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާއަށް އެދި ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ
ޅ
ދށުން ޝަރުޠު ހަމަވުމާއެކު ،މި ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހަ ާ
މާއްދާއާއި 7 ،ވަނަ މާއްދާގެ ަ
ޠތައް ،ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް
ނނަނިވި އާންމު ޝަރު ު
ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ،އަ ް
ހނެއެވެ.
ފުރިހަމަވެފައި ހުންނާންޖެ ޭ
)ހ(

ވން.
އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނު ު

)ށ(

އ އެ މީހެއްގެ
އެއްވެސް ކުށަކާ ގުޅިގެން ދަޢުވާއެއް އުފުލައިފައި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤެ ް
މައްޗަށް ހިނގަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.
4

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު251 :

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ނ
)ނ( އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމަކުން ނުވަތަ ރައްޔިތުކަން ލިބިފައިވާ ޤައުމަކު ް
ނ
ވތަ ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައެއް ނެތްކަ ް
ކުށުގެ ރެކޯޑު ނެތްކަން ނު ަ
އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުން.
ނ
ޅގެން ޤާނޫ ު
ވތުގެ އެހެން މައްސަލައަކާ ގު ި
)ރ( ގެވެށި އަނިޔާ ނުވަތަ އެ ބާ ަ
މންދާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ނުވުން.
ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާއަކުން ހޯދަ ު
)ބ(

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ވުން.

)ޅ(

ކ
ތ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވާ މީހަ ު
އ ނުވަ ަ
އިންޓަރޕޮލްގެ ނޯޓިހެ ް
ކަމުގައި ނުވުން.

)ކ(
ޒއަށް
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީ ާ
ނ
ހޅު ް
ކޝަން ހުށަ ެ
އެދި އެޕްލި ޭ

.9

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓުކޮށްފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ނ
ނ މާއްދާއާއި 8 ،ވަ ަ
އއި 6 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 7 ،ވަ ަ
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ ާ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން ،ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް
ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ނ
ވ ް
ހމަ ު
އެޕްލިކޭޝަން ފުރި ަ

.10

ނ
ތ ް
ލއިގަ ު
އެޕްލިކޭޝަން ބަ ަ

.11

ހމަވާ
ޝަރުޠު ފުރި ަ

.12

އޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި،
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފުރިހަމަވީކަމަށް ބަލާނީެ ،
ޑިކްލަރޭޝަނާއި ،ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަދުވެގެން ) 6ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ
މުއްދަތު

އޮތް

ޕާސްޕޯޓުގެ

ބަޔޯޑޭޓާ

ހިމެނޭ

ސަފުހާގެ

ކޮޕީ

މިނިސްޓްރީއަށް

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ނނާނީ ،ހަމައެކަނި ބިޒްނަސް
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަ ް
ޕޯޓަލް  business.egov.mvމެދުވެރިކޮށެވެ.

ފަރާތްތަކަށް ކޯޕަރޭޓް
ކރުން
ޑންޓް ވީޒާ ދޫ ު
ރެސި ެ

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނުވަތަ  7ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ކަންކަން
ފުރިހަމަވާ ހާލަތްތަކުގައި ،އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނަތާ ) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި،
ތށް ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ،
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާ ަ
ގ
ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސްއެވެ .އަދި މި ހުއްދަ ދޫކުރާތާ ) 14ސާދަ( ދުވަހު ެ
ވނެއެވެ.
ތެރޭގައި ،ވީޒާއަށް އެދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާން ާ

5

އމް50 :
ވޮލި ު
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ
ގއި
ތ ަ
މއްދަ ު
އވާ ު
ދޫކޮށްފަ ި

އަދަދު251 :

.13

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ،އެ ވީޒާ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ
ޕާސްޕޯޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ،މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އަންގައި،

ނ
އއު ް
ޕާސްޕޯޓަށް ބަދަލު ަ

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް،
 business.egov.mvމެދުވެރިކޮށް ،މަޢުލޫމާތަށް އައި ބަދަލު ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
ސޓްރީއަށް އަންގައިފައި
ހތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މިނި ް
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު އައިތާ ަ ) 7
ފއިވާ ވީޒާ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށް ަ

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ

.14

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ

.15

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ

.16

ތ
މއްދަ ު
ރވޭނެ ު
ދޫކު ެ

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ

 5ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ

އ
ކށްފައިވާ ޝަރުޠުތަ ް
މާއްދާއާއި 7 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 8 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
ގ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ،މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއް ެ
މަތީން) 5 ،ފަހެއް( އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ނ
ކރު ް
އައު ު

)ހ(

ސޑެންޓް ވީޒާ
ކށްފައިވާ ގޮތަށް ،ކޯޕަރޭޓް ރެ ި
މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ޮ
އައުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

)ށ(

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ އައުކުރުމަށް އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް،
ގ
ދތު ހަމަވުމު ެ
ށފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާގެ މުއް ަ
އެ ފަރާތަކަށް ދޫކޮ ް
) 90ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ،ވީޒާ އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

)ނ( ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ އައުކުރުމަށް އެދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ
ވ
މާއްދާއާއި  6ވަނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ފރާތަކަށެވެ.
ޝަރުޠުތައް ދަމަހައްޓާ ކޮންމެ ަ
)ރ(

ނމަވެސް ،ވީޒާ
މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަކި ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ަ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ،ވީޒާ އައުކުރުމަށް
ށ
ނ ވީޒާ އައުކުރުމަ ް
ދ މިގޮތު ް
ރހެއް ނެތެވެ .އަ ި
އެދި ހުށަހެޅުމަކަށް އެއްވެސް ހު ަ
ކޑުކުރުމަށްފަހު،
އެދުމުން ،ވީޒާ ދޫކުރި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތަށް އައި ބަދަލު ރެ ޯ
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އ
ވނެ ހާލަތްތަ ް
ނދެ ޭ
އައުކޮށް ު

ނ
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ އައުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  15ވަ ަ
މގައި ވާނަމަ ،ކޯޕަރޭޓް
ހން ކަ ު
އވާ މުއްދަތު ފާއިތުވާ ފަ ު
މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
ރެސިޑެންޓް ވީޒާ އައުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
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އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު251 :

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ

.17

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ

.18

ފ
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ީ

.19

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ

.20

ނ
ބާޠިލުކުރުމަށް އެދު ް

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ
ޠލުކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް
ބާޠިލުކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،ބާ ި
ބިޒްނަސަސްއަށް އަންގާންވާނެއެވެ.

ނ
ބާޠިލުކުރު ް

ތއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ
ލތްތަކުން ހާލަ ެ
އަންނަނިވި ހާ ަ
ޠލު
ކށްފައިވާ އެފަދަ ވީޒާ ބާ ި
ލގެ މެންބަރަކަށް ދޫ ޮ
އ ާ
ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޢާ ި
ކުރެވޭނެއެވެ.
)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 7 ،ވަނަ މާއްދާއާއި،
8

ވަނަ

މާއްދާގައި

ޓ
ކޯޕަރޭ ް

ރެސިޑެންޓް

ދ
އެ ޭ

ވީޒާއަށް

ނ
ފަރާތު ް

ހ
އ އެއިން ފަރާތެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނާންޖެ ޭ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާ ި
އ
ފއިވާ ޝަރުޠުތަކުން ކުރެ އެއްވެސް ޝަރުޠެ ް
ޝަރުޠުތައް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށް ަ
އެ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި އުނިވުން.
)ށ(

ވީޒާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފައި ވުން.

)ނ( ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްފައިވާ

ވިޔަފާރީގެ

ހިއްސާދާރުންނަށް

ދލު
ބަ ަ

ގ
އައުމު ެ

ސަބަބުން،

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠެއް އުނިވުން.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާއަށް އަލަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި،
ވީޒާ އައުކުރުމަށް އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް ،ކޮންމެ ) 3ތިނެއް( މަސްދުވަހަކަށް،
ށ ) 750/-ހަތް ސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާގެ މަގުން،
ތން ބަޔަކަ ް
ނުވަތަ އެ މުއްދަ ު
ހސް( ރުފިޔާ ،ވީޒާގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުމާއެކު،
ޖުމުލަ ) 15,000/-ފަނަރަ ާ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިޔު އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކާންވާނެއެވެ.

މމުގެ
ނން ު
ބާޠިލުކުރުމަށް ި
ޖ
ނަތީ ާ

ދ
މި ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ނުވަތަ  18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ ަ
ތ ) 7ހަތެއް( ދުވަހުގެ
މ ާ
ހާލަތެއްގައި ،ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ބާޠިލުކުރުމަށް ނިން ާ
ތެރޭގައި،

އެ

ފަރާތަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ

ވީޒާ

ބާޠިލުކުރުމަށް

ކޮންޓްރޯލަރ

އިމިގްރޭޝަނަށް ،ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް އަންގާންވާނެއެވެ.

7

އޮފް

އމް50 :
ވޮލި ު
ނ
ކރު ް
މަޢުލޫމާތު ހާމަ ު

އަދަދު251 :

.21

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ނ
މޢުލޫމާތު ،ކޮންމެ ތި ް
ވ ވީޒާއާ ގުޅިގެން ،އަންނަނިވި ަ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައި ާ
ގ ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް ) (business.egov.mvގައި
މަހުން އެއްމަހު ،މިނިސްޓްރީ ެ
އާންމު ކުރާންވާނެއެވެ.
)ހ(

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރި އަހަރު.

)ށ(

ނ މާއްދާއާއި،
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާއާއި 6 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 7 ،ވަ ަ
 8ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރުމުން ކޯޕަރޭޓް
ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރި މީހުންގެ ޖުމުލަ އަދަދު.

)ނ( ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރި މީހުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތައް.
އދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށު ް
ވ ި
ގަ ާ
ނ .22

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ނ
މާނަކުރު ް

.23

ކށްފައިވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
މި ގަވާއިދުގައި ލަފުޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ބޭނުން ޮ
ތތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،
އބާރާ ް
މާނައެއް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ި
އެ ލަފުޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން ،ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
)ހ(

"ބިދޭސީން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން މީހުންނަށެވެ.

)ށ(

ނ
ނ ު
"ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ޤާ ޫ
ގ
ރޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  3ވަނަ މާއްދާ ެ
ނަންބަރު ) 18/2014ވިޔަފާރި ަ
ޖސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސް" އަށެވެ.
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރެ ި

)ނ( "ޢާއިލާ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން،
ގޅުން އޮންނަ
ނނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ު
ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތުގެ އަން ަ
ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
)(1

މަންމައާއި ބައްޕަ؛

)(2

ސްޕައުސް؛

8

އމް50 :
ވޮލި ު

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

އަދަދު251 :

)(3

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

ރއަކުން
ދަރީންގެ ގޮތުގައި އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ އިދަ ާ
ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް؛

)(4

މާމައާއި ،ކާފަ؛

)(5

އމެއްގެ
ތގައި އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ ޤަ ު
ގ ު
މާމަ ދަރީން ،ކާފަ ދަރީންގެ ޮ
ކަމާބެހޭ އިދަރާއަކުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތެއް.

)ރ(

ކ
ފ އިކޮނޮމި ް
ށފައި އެވަނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ކ
މށް އެ ވަގުތަ ު
ޞދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުކުރު ަ
ތ އިޤްތި ާ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ،ނުވަ ަ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

)ބ(

ރ
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
) 24/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ލައިސަންސް
ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
________________________

9

ޓ
ް ެކރުގެ ގެޒ
ާ ުދިވެހި ސަރ

2021/R-115 :ުނބަރ
ް ައދު ނ
ި ާގަވ

251 :ުއަދަދ

50 :ްއމ
ު ިވޮލ

1 ުޖަދުވަލ

`

ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ
،ެމާލ
.ެދިވެހިރާއްޖ

Corporate Resident Visa Application / Renewal
1. Type of applicant
New
Renewal
Family member of an existing Corporate Resident Visa holder
2. Port 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
1

ޓ
ް ެކރުގެ ގެޒ
ާ ުދިވެހި ސަރ

2021/R-115 :ުނބަރ
ް ައދު ނ
ި ާގަވ

251 :ުއަދަދ

50 :ްއމ
ު ިވޮލ

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*
5. Type of applicant
Shareholder
Director
Partner
CEO / CFO / COO or other position (please specify):
Family member (please specify the relationship):
6. Contact Person’s Details (If the contact person is different from the person
applying for Corporate Resident Visa)
Full Name:
Entity (if applicable):
Designation (if applicable):
Contact number:
Email address:
7. Eligibility
Foreign Direct Investment that confirms the requirement set out in section 5 of the
Corporate Resident Visa Regulation
Fixed Deposit US$ 250,000 invested in a licensed bank in the Maldives for a period of 5
years, effective prior to the date of application
Government approved investment (Please specify details)
8. Identify the source for investment confirmation
Audited Financial Statements for the Year _____
Bank’s direct confirmation to the Ministry with the name and designation of the authorised
bank officer
2

ޓ
ް ެކރުގެ ގެޒ
ާ ުދިވެހި ސަރ

2021/R-115 :ުނބަރ
ް ައދު ނ
ި ާގަވ

251 :ުއަދަދ

50 :ްއމ
ު ިވޮލ

Government approved investment
9. 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)
Board Resolution determining the senior positions of the business (if the applicant is
eligible under Section 3(a) of the Regulation)
Travel and Health Insurance issued by a licensed insurance company or an insurance
company licensed in the Republic of Maldives
If the applicant is a family member of the Corporate Resident Visa holder, please attach the
supporting documents issued by the competent authority(s)
10. Terms & Conditions
By submitting this application, you agree to the following conditions:
(i) As a result of receiving approval for the Corporate Resident Visa, you are required to
pay visa fee of MVR 15,000.
(ii) The Ministry reserves all the rights to reject incomplete applications without further
notice.
(iii)The Ministry will only accept queries sent by the applicant or the contact person
indicated in this application.
11. 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:
12. 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:
3

އމް50 :
ވޮލި ު

އަދަދު251 :

ނބަރު2021/R-115 :
އދު ނަ ް
ގަވާ ި

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހި ސަރު ާ

Date:
Fingerprint:

4

ޓ
ް ެރގެ ގެޒ
ު ާސރުކ
ަ ިދިވެހ

2021/R-115 :ުނބަރ
ް ައދު ނ
ި ާގަވ

251 :ުއަދަދ

50 :ްއމ
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Declaration
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;
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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:

__________________________

6

