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Department of Immigration & Emigration
Male’
Republic of Maldives

ްޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނ
،ެމާލ
ެދިވެހިރާއްޖ

Sponsorship Declaration
ްސްޕޮންސަރޝިޕް ޑިކްލަރޭޝަނ
No.
.ނރ

Name
ްނަނ

Passport No.
.ޕާސްޕޯރޓް ނރ

Nationality
ުޤައްމ

Duration
of visit
ުހުންނަންމުއްދަތ

Date of
Birth
ްއުފަން ތާރީޚ

Purpose of stay
ްރާއްޖެ ގެނެވޭ ބެނުނ

1
2
3
4
5

Date of Arrival:
ްރާއްޖެ އަންނަ ތާރީޚ

Flight No:
ފުލައިޓް ނަންބަރ

Accommodation:
ްރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެޑްރެސ

Sponsored by / ްހަވާލުވާ ފަރާތ
Name / ްނަނ

I.D Card No.: / އައިޑީ ކާޑް ނރ

Company, Sponsor’s Address / ް ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސ، ިކުންފުނ
Registration No of the Organization / ________________________________________ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ
Present address / ްމާލޭގައި ހުންނަ އެޑްރެސ

Seal of the Sponsor (If Applicable) ުހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ތައްގަނޑ
)ަ(ގެންގުޅޭނަމ

I/ We here by agree to take full responsibility of above listed person(s) during their stay in Maldives and ensure to conduct
matters in accordance with the Immigration Laws and the regulations of the Rep of Maldives.

ެމަތީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަދުވަސްވަރު އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި ބައިތިއްބާ އެމީހުންގ
. ެހުރިހާކަމަކަށް ޒިންމާ ނަގަން އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވ
Sponsor’s Signature / ިހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ސޮއ

Contact No.: / ފޯން ނަންބަރ

For Office Use Only / ްއޮފީހުގެ ބޭނުމަށ
Received by / ްހަވާލުވި ފަރާތ
Name / ްނަނ
_______________________________________________________________
Designation / ްމަޤާމ
__________________________________________________________
Sign / ި______________________________ސޮއDate / ް_______________________ ތާރީޚ
Duration Granted / ުުހުއްދަކުރެވުނު މުއްދަތ

) .ެ( ދުވަސް ދެއްވާނީ އެއަރޕޯޓުން ބިދޭސީމީހާއި އިންޓަވިއު ކުރުމަށްފަހުއެވ
(Duration of Stay will be decided on arrival.)

Immigration Seal ުއިމި ގްރޭޝަން ތައް ގަ ނޑ

ެވ. ެސްޕޮންސަރޝިޕް ޤަވައިދު މިފޯމްގެ ނުފުށުގައިއެވަނީއ

ސްޕޮންސަރޝިޕް ޤަވަޢިދު
 - 1ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މީހާއައުމުގެ  48ގަޑިއިރުކުރިން އިމިގްރޭޝަނަށް އަންގަންވާނެއެވެ .
 - 2ސްޕޮންސަރ ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ސަރުކާރުގާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކުންނަމަ އެތަނެއްގެ ތައްގަ

ޑުޖަހާ އިސްވެރިއަކު

ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
 - 3އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕޮންސަރކުރެވޭނީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށެވެ  .މިގޮތުން ސްޕޮންސަރ ކުރާފަރާތުގެ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ

ކޮޕީއެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ .
 - 4ރައްޓެހި ރަހްމަތްތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ބިދޭސީއަކު ގެނައުމަށް ސްޕޮންސަރ ކުރާފަރާތް

ތަކުންއެމީހާ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގާ ކެއުމާއި ނިދުމުގެ

ކަންތައް ހަމަޖައްސާފައިވާކަން އިމިގްރޭޝަނަށް ސާބިތުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .
 - 5ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ގެންނަބިދޭސީއެއްގެ އަތުގައި ރިޓާންޓިކެޓް އޮންނަންވާނެ ފަރާތެއްކަން އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ މީހުންގެ

އަތުގައި ރިޓާން

ޓިކެޓު އޮންނަންވާނެއެވެ.
 - 6ސޮޕޮންސަރ ކޮށްގެން ގެންނަ މީހާ ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަން

 24ގަޑިއިރުތެރޭގައި އިމިގް ރޭޝަނަށް

އެންގަންވާނެއެވެ .
 - 7ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ އަކަށް ރާއް ޖޭގައި ހުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން،މުއްދަތު
އިތުރު ކުރެވެން ނެތް މީހެއްނަމަ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މީހާ ފުރުވާލުމަކީ ސްޕޮންސަރ ކުރާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .
 - 8ކަނޑުބޯޓުފަހަރަށް ގެނައުމަށްޓަކާ ސްޕޮންސްރ ކުރެވޭނީ މޯލް

ޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ކޮންޓްރޯލް ދަށުގައިވާ ކަނޑުބޯޓު

ފަހަރަށާއި،ޕެސެންޖަރލައިނަރަށާއި،ޔޮޓް ފަހަރަށް ގެންނަ ބިދޭސީންނެވެ .
 - 9ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން ގެންނަ މީހާއާއިބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އިމިގްރޭޝަނަށް ހާޟިރުވުމަށް އަންގައިފިނަމަ ހާޟިރުވުން ހާޟިރު ނުވެއްޖެނަމަ
އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫން ނަމްބަރު  1/2007:ގެދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ .
 - 10ސްޕޮންސަރ ކުރާފަރާތްތަކުން މީހާރާއްޖެ އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އިމިގްރޭޝަނުން ހޯދަންވާނެއެވެ .

ސްޕޮންސަރޝިޕް ފޯމާއެކް ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި


ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ސްޕޮންސަރޝިޕް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް



ސްޕޮންސަރ ކުރައްވަނީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑްގެ ކޮޕީއެއް



ސްޕޮންސަރ ކުރައްވަނީ ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ،އެކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ



ގެންނަވާ ބިދޭސީމީހާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ ޑާޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީއެއް

ނޯޓް :ސްޕޮންސަރ ޝިޕް އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން މީހާ އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ސްޕޮނަސަރކޮށްފައިވާ ފަރާތާ އިމިޤްރޭޝަނުން އިންޓަ
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
* ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގައި ސްޕޮނަސަރ ކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަންބޭނުންވާ މީހުންގެ ކަންތައް ނިންމާނީ އެއާރޕޯރޓް އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ .
* ބިދޭސީ މީހާއާ ޙަވާލުވާފަރާތާ އިމިގްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ބިދޭސީމީހާއާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އި މިގްރޭޝަނަށް
ހާޒިރުވާން ޖެހިދާނެއެ ވެ.

ރވިއު

