2019

އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް
އެދި ހުށަހެޅުމުގެ އުސޫލް

ސިޓިޒަން ސާވިސް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

ތަޢާރަފް

ރައްޔިތުންނަށް

 .1ދިވެހި

މިހާރަށްވުރެ

ލުއިފަސޭހަކޮށް

ޚިދުމަތް

ޕާސްޕޯޓުގެ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  27ޖެނުއަރީ  2019އިން ފެށިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް
ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ޕާސްޕޯޓު

 .2އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ޕާސްޕޯޓުތަކަށެވެ.
(ހ) އިލެކްޓުރޯނިކްޕާސްޕޯޓު  32ޞަފުޙާ
(ށ) އިލެކްޓުރޯނިކް ޕާސްޕޯޓު  48ޞަފުޙާ
(ނ) ނޮން އިލެކްޓުރޯނިކް ޕާސްޕޯޓު  32ޞަފުޙާ
އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިމާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓުތަކަށް ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަނޭޅޭނެ ޕާސްޕޯޓު

.3

އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 4އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭއިރު ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.

(ހ) ގެއްލިފައިވާ ޕާސްޕޯޓު
(ށ) ހަލާކުވެފައިވާ ޕާސްޕޯޓު
(ނ) ސެކަންޑް ޖެނެރޭޝަންގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ތެރެއިން ،ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު 08
މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހުރި ޕާސްޕޯޓު

(ހ)

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު

1

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނީ ،ޚިދުމަތަށް
އެދޭ

ފަރާތުގެ

އައި.ޑީ.ކާޑުގައިވާ

މަޢުލޫމާތާއި

އެއްގޮތަށް

ފުރިހަމަ

ކުރެވިފައެވެ.
2

ފޯމުގެ މަތީ ގޮޅީގައި އަދި އިޤްރާރުގައި ކުރާ ސޮއި އެއްގޮތް ވާންވާނެއެވެ.

3

 18އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ ފޯމުގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ
ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ .އަދި

1

އިޤުރާރުގައި ކުރައްވާފައިވާ ސޮޔަކީ ،އައިޑީ ކާޑުގައި ނުވަތަ އެ ފަރާތެއްގެ
ޕާސްޕޯރޓުގައި ކޮށްފައިވާ ސޮއިކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
4

 10އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްނަމަ ފޯމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ޚާއްޞަ
ކުރެވިފައިވާ ގޮޅީގައި ސޮއި ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ 10 .އަހަރު ފުރި 18
އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްނަމަ ފޯމުގެ ގޮޅީގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ކުއްޖާ
އަމިއްލައަށެވެ .އަދި މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ
މަތިން ފޯމުގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ
ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ.

5

(ށ)

ފޯމުގައި ސޮއިކުރާއިރު ޑިޖިޓަލް ސޮއި ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުއްދަތު ހަމަނުވާ ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

1

ޕާސްޕޯޓު އައުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށް ކުލަކޮށް ސްކޭން ކުރުމަށްފަހު
މެއިލްކުރާނީ ޖޭ.ޕީ.ޖީ ފޯމެޓަށް ސޭވްކޮށްފައިވާ ފައިލެވެ( .ކާޑަކީ ހަލާކުވެ
މައުލޫމާތު އޮޅުން ނުފިލާ ކާޑަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ).

2

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމަ ފޯމު
ބަލަ އެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

3

ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނީ އެންމެ ފަހުން ހައްދާފައިވާ
އައި.ޑީ.ކާޑެވެ.

(ނ)

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް

1

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމުގައި  10ރުފިޔާގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕެއް
ހިއްޕާފައި އިންނަން ވާނެއެވެ.

(ރ)

އެންމެފަހުން ހަދާފައިވާ ޕާސްޕޯޓު

1

ޕާސްޕޯޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއިއެކު އެންމެފަހުން ހަދާފައިވާ ޕާސްޕޯޓުގެ
ޑާޓާޕޭޖްގެ ކުލަ ކޮޕީ  JPEGފޯމެޓަށް މެއިލް ކުރަން ވާނެއެވެ.

2

2

ޕާސްޕޯޓު ފުރިގެން އާކުރާނަމަ ހުރިހާ ސަފުޙާއެއްގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕީ
 JPEGފޯމެޓަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޕާސްޕޯޓު ސައިޒު ފޮޓޯ

1

ނެގި ފަހުން  1މަސް ދުވަސް ނުވާ ،ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ މިންގަޑާ
އެއްގޮތް ،ޕާސްޕޯޓު ސައިޒު ފޮޓޯއެއް ބޭނުންވާނެއެވެ.

2

ފޮޓޯގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  JPEGފޯމެޓަށް މެއިލް ކުރުމަށްފަހު އެ ފޮޓޯ ފޯމުގައި
ހިއްޕާފައި އިންނަންވާނެއެވެ.

(ކ)

3

ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ ނަގާފައި ހުންނަންވާނީ ކުލަގަދަ ހެދުމެއްގައެވެ.

4

ފޮޓޯ ރަގަޅު ނޫން ނަމަ ޕާސްޕޯޓު ހެދޭނީ ރަނގަޅު ފޮޓޯއެއް ލިބުމުންނެވެ.

ފައިސާ ބަލައިގަތުން
1

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތަކަށް ފައިސާދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް
އިމިގްރޭޝަނުން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގޭނެއެވެ.

ޕާސްޕޯޓު އިޝޫކުރުން

5

(ހ) އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޕާސްޕޯޓުތައް ދޫކުރެވޭނީ އިމިގްރޭޝަންގެ މާލެއާއި
އަތޮޅު ތެރޭގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މި އިދާރާގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ޕާސްޕޯރޓުގެ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އޮފީހަކުންނެވެ .އެހެންކަމުން ޕާސްޕޯރޓާއި ހަވާލުވާން ބޭނުންވާ
އޮފީހެއް އެނގޭނެހެން ފޯމުގައި އެކަމަށް ޚާޢްޞަކޮށްފައިވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަ
ޖަހަންވާނެއެވެ .އަދި ފާހަގަ ޖަހާފައި ނުވާނަމަ ،ޕާސްޕޯރޓު ދޫކުރެވޭނީ ވެލާނާގޭ
 1ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ އިމިގްރޭޝަންގެ ހެޑު އޮފީހުންނެވެ.
(ށ) ޕާސްޕޯޓު ބަލާ ހާޒިރުވާން ވާނީ ވެރިފަރާތުންނެވެ.
(ނ)  10އަހަރު ފުރި  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއް ނަމަ ޕާސްޕޯޓު ބަލާ ކުއްޖާއާއި އެކު
ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއަކު އިމިގްރޭޝަނަށް
ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ.

3

(ރ)  10އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖެއްނަމަ ،ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރާނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ
ބައްޕަ ނުވަތަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއަކަށެވެ.
(ބ) ޢުމުރުން  70އަހަރު ވެފައިވަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ދާއިމީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން
ޕާސްޕޯޓު ބަލާއައުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސިޓީއަކާއިއެކު ހުށަހެޅުމުން
ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އެޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވޭނެއެވެ( .މިގޮތަށް
ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ނޮން-އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓެވެ).
(ޅ) އީމެއިލްގެ ޛަރީޢާއިން ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ފައިސާ ދެއްކުމުން ،ޕާސްޕޯޓު ބަލާ
އަންނަންޖެހޭ ދުވަސް އިމިގްރޭޝަނުން ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަންނަ ފަރާތަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
މެއިލް ކުރަންޖެހޭ އީ.މެއިލް

 6އީ-މެއިލް

މެދުވެރިކޮށް

ޕާސްޕޯޓު

ހެއްދުމަށް

ހުށަހަޅާ

ލިޔުންތައް

ފޮނުވަންޖެހޭނީ  pp@immigration.gov.mvއަށެވެ.
އީ.މެއިލްގެ ސަބްޖެކްޓް ލިޔުން

 7އީމެއިލް ފޮނުވާއިރު އީމެއިލްގެ ސަބްޖެކްޓުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ހ) ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަނަން.
(ށ) ވެރިފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑް ނަންބަރު
(ނ) ވެރިފަރާތަށް ގުޅޭނެ ފޯން ނަންބަރު
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