
މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ފޮޓޯ މިގޮޅީގައި 
ތަތްކުރައްވާށެވެ.

 މި ފޮޓޯއަކީ އިމިގްރޭޝަނުން 
ޢާއްމޮުކށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯގެ 
މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޮފޓޯއަކަން 

ވާންޖެހޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

IM01

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު

ގޮޅިން ބޭރު ނުވާގޮތަށް ސޮއިކުރައްވާށެވެ.

ބަލި ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގުމުގެ 
ސަބަބުން ސޮއި ނުކުރެވޭ 10 އަހަރުން މަތީގެމީހުން 

މިގޮޅީގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ.

ޕާސްޕޯޓަށް އެދެނީ

މުޅިން އަލަށް

މުއްދަތު ހަމަވެގެން / ހަމަވާތީ

ގެއްލިގެންކުށެއް ޮއވެގެން 

ޞަފުޙާ ފުރިގެން

ހަލާކުވެގެން މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން

ޕާސްޕޯޓުގެ ބާވަތް

އިލެކްޓުރޯނިކް ޕާސްޕޯޓު 32 ޞަފުޙާ -/1000ރ

އިލެކްޓުރޯނިކް ޕާސްޕޯޓު 48 ޞަފުޙާ -/1500ރ

ނޮން އިލެކްޓުރޯނިކް ޕާސްޕޯޓު 32 ޞަފުޙާ -/600ރ

ޑިޕޮްލމެޓިކް ނޮން އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓު 48 ޞަފުޙާ -/1200ރ

ޑިޕޮްލމެޓިކް ޕާސްޕޯޓު 48 ޞަފުޙާ -/1500ރ

އޮފިޝަލް ޕާސްޯޕޓު 48 ޞަފުޙާ -/750ރ

ދަތުރު ކުރުމުގެ ވަގުތީ ލިޔުން 8 ޞަފުޙާ -/250ރ

މާލެ ފިޔަވާ ޕާސޯްޕޓާ ހަވާލުވާން ބޭނުންވާތަން:
އައްޑޫ ހިތަދޫ

Aޕާސްޕޯޓު ހައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ: އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:
ނަން (އައި.ޑީ. ކާޑުގައިވާ ޮގތަށް، އިނގިރޭސި ކެފިޓަލް އަކުރުން):

އުފަންވި އަތޮޅާއި ރަށް: 

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވަނިކޮށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އަންގަން ބޭނުންވާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: ( އިނގިރޭސި އަކުރުން )

ނަން:

ދާއިމީ އެޑްރެސް: 
(އޮަތޅާއި ރަށާއިއެކު)

މޯބައިލް ނަންބަރު:

މޯބައިލް ނަންބަރު:

އާއިލީ ގުޅުން:

އުފަން ތާރީޚު:

މިފޯމުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ކިޔާ އެއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވެ 
ސޮއިކުރަމެވެ. (18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދަނީ ނަމަ މޮިގޅީގައި ސޮއިކުރަން ވާނީ ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމައެވެ. މަންމައާއި ބައްޕަ 

ދުނިޔޭގައި ނެތް ނަމަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިއެކެވެ.)

ސޮއި:އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:ނަން:    A

ޕާސްޕޯޓާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ:

ނަން:
ތާރީޚު:

A އައި.ޑީ.ކާޑުނަންބަރު:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ފައިސާގެ އަދަދު:

މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ޕާސްޕޯޓު ޯފމު ބަލައިގަތް:

(ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުފަންވެފައިވާނަމަ އުފަންވިޤައުމު)

ފިރިހެން އަންހެން ޖިންސު:

ފުވައްމުލައް ކުޅުދުއްފުށި ހއ. ދިއްދޫ



އިލެކްޓްރޯނިކު ޕާސްޕޯޓު:
ެވާންވާނެއެވުޙާޒިރްމުއައްސަސާއަށްވެރިފަރާތާބަލުޕާސްޕޯޓ ދޫކުރެވޭނީއިލެކްޓްރޯނިކުއޯޑިނަރީޕާސްޕޯޓެކެވެ މިި 10 އަހަރުފުރިފަވާކޮންމެދިވެހިރައްޔިތަކަށް 

ާހާލަތެއްގެނާދެވިއްޖ ޕާސްޕޯޓާހަވާލުވުމަށް ބައްޕަނުވަތަމަންމައަށްކުއްޖާގެ އެވެ ކުއްޖާއާއެކުއަންނަންޖެހޭނެ ނުވަތަމަންމަ ކުއްޖާގެބައްޕަ ޕާސްޕޯޓުބަލާއަންނައިރު 18އަހަރުނުފުރޭކުދިންގެ 
 ޮސއި ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ނާދެވޭ އަދި ނަންބަރު އައިޑީކާޑު އެޑްރެސް، ނަން، ފަރާތުގެ ހަވާލުވާ އެދި ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށް ވަކިފަރާތަކާ ޕާސްޕޯޓު  ބޭރުގައިވާނަމަ ރަށުން
 ޒަރިއްޔާއިން ގެ މެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް މުއައްސަސާއަށް ސިޓީއެއް މެދެވެރޮިކށް ކައުންސިލް ރަށު ނަމަ ފަރާތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގާ އެހެން ފިޔަވާ މާލެ ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ ސިޓީއެއް ޮކށްފައިވާ

ެފޮނުވަންވާނެއެވ

އާ ނުނަގައި ފީ ކެންސަލޭޝަން ހުށައަޅާފިނަމަ، އެދި ޕާސްޕޯޓަކަށް އާ ޖެހިގެން ބަދަލުކުރަން ފޮޯޓ ޕާސްޕޯޓުގާވާ ކުދިންގެ ނުފުރޭ 10 އަހަރު  އުމުރުން ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ޕާސްޕޯޓުގެ 
ެހަދައިދެވޭނެވްޕާސްޕޯޓެއ

ޮނން-އިލެކްޓްރޯނިކު ޕާސްޕޯޓު:
މި ޕާސްޕޯޓަކީ، އުމުރުން 10 އަހަރުނުވާ ކުޑަކުދިންނަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވުމުގެ ސަބަބުން ޕާސްޕޯޓު ބަލާ ނާދެވޭ ފަރާތްތަކަށާއި، 70 އަހަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ އަދި ދާއިމީ 

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހިނދު ދިމާވެފައިވާ ވަގުތީ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ހިނގާ އުޅުމަށް ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ޕާސްޕޯޓެކެވެ. 

މެދުވެރި ހާލަތެއް ނާދެވޭފަދަ ވުމަށް ހަވާލު ޕާސްޕޯޓާ ފަރާތަކަށް އިން މި ވެރިއަކަށެވެ ބަލަދު ޝަރުޢީ ނުވަތަ ބައްޕަ މަންމަ، ކުއްޖާގެ ހަވާލުކުރެވޭނީ ޕާސްޕޯޓު ނަމަ ޕާސްޕޯޓެއް ކުއްޖެއްގެ ނުވާ 10 އަހަރު
ފަރާތްތައް،ދާއިމީ ވެފައިވާ ދުވަސް އުމުރުން ވާނެ އެެވ70ެއަހަރުންމަތީގެ ހުށަހަޅާން ސިޓީއެއް ފަރާތަކުން އެއް ވެސް ކޮންމެ ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ މި ބަޔާންކޮށް ކުރަންވީފަރާތެއް ހަވާލު ޕާސްޕޯޓު ވެއްޖެނަމަ

ެހުށަހަޅަންވާނެވްސިޓީއެއެވެރިފަރާތުގ ސަބަބުންޕާސްޕޯޓުބަލާނާދެވޭފަރާތެއްނަމަ ހިނގާއުޅުމަށްއުޒުރުވެރިވާފަރާތްތައްއަދިރާއްޖޭންބޭރުގައިވުމުގެ ބައްޔެއްގެސަބަބުން

މުއްދަތު ހުރި ޕާސްޯޕޓު އައު ކުރުން:
ޕާސްޕޯޓު މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދާ ދެވޭނީ، ޕާސްޕޯޓު ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ މިމުއައްސަސާއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ 
ފަދަ ސަބަބަކަށް ވާނަމައެވެ. އަދި ޕާސްޕޯޓު އާކުރާނަމަ، ޕާސްޕޯޓުގެ އަގަށްވާ ފައިސާގެ އިތުރުން މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ އޮތް ކޮންމެ އަހަރަކަށް ކެންސަލޭޝަން ފީގެގޮތުގައި -/100ރ. 
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ ޮއތީ 8 މަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްނަމަ ކެންސަލޭޝަން ފީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީއޮތް ދުވަސްގުނާނީ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ 
ފޯމު ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ބާކީ ޮއތް މުއްދަތަށް ކެންސަލޭޝަން ފީ ނެގުމުގާ، އަހަރު ހަމަވެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އިތުރު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިސާލަކަށް، ބާކީ 
ޮއތީ 2 އަހަރާ 1 ދުވަސް ނަމަ ބެލެވޭނީ 3 އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ. މިޙާލަތުގާ ކެންސަލޭޝަން ފީގެ ގޮތުގާ ދައްކަންޖެހޭނީ -/300ރ. އެވެ. އަދި މުއްދަތު ހަމަވާން 1 އަހަރަށްވުރެ 
ދިގު މުއްދަތެއްވާނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ތަފްސީލް ސިޓީ އެއް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ހުށައަޅާ ސިޓީއާއިއެކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހޭކަން ސާބިތު 
ކޮއްދެވޭފަދަ ސައްޚަ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕާސްޕޯޓުގެ ޞަފުޙާ ހުސްވެގެން އާ ޕާސްޕޯޓަކަށް އެދި ހުށައަޅާފިނަމަ، ކެންސަލޭޝަން ފީ ނުނަގާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދާދެވޭނެވެ. ޕާސްޕޯޓުގެ 

ވިސާ ޕޭޖު ފުރުނު ކަމުގައި ބެލެވޭނީ، ބޭނުން ނުކޮށްވާ ވިސާ ޕޭޖުގެ އަދަދު 4 ޕޭޖަށްވުރެ (ދެ ގަނޑު) އިތުރު ނުވާނަމަ އެވެ.

ޕާސްޕޯޓު ހަލާކުވުން:

ޕާސްޕޯޓު ބޭނުންނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހަލާކު ވެއްޖެނަމަ، އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ޯފމާއެކު، ޕާސްޕޯޓު ހަލާކުވާން ދިމާވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް  ސިޓީ ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. އަދި 
ސިޓީއާއެކު ހަލާކުވި ޕާސްޕޯޓު ހުށައަޅަންވާނެވެ. ޕާސްޕޯޓު ހަލާކުވުމާ ގުޅިގެން އަލުން ޕާސްޕޯޓު ހައްދާއިރު، ހަލާކުވި ޕާސްޕޯޓުގެ ބާކީ މުއްދަތު 8 މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، ޕާސްޕޯޓު 
ހެއްދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުން މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކޮީއތް ކޮންމެ އަހަރަކަށް -/100ރ ދައްކަންޖެހޭނެވެ. ޕާސްޕޯޓު ހަލާކުވީ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރެވިފާވާ ފަރާތުގެ އިޙުމާލުންކަމަށް 
ސާބިތުވާނަމަ އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދާދެވޭނީ ޕާސްޕޯޓު ހަލާކުވާން ދިމާވި ސަބަބާއި ކަމުގެ ބާވަތާ ޙާލަތަށް ބަލައި ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް ކަމަށް ބެލެވިއްޖެނަމަ -/5000ރ. 

އާއި -/25000ރ. އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ.

ޕާސްޕޯޓު ގެއްލުން:

ޕާސްޕޯޓެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެކަން މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިސް އަށް ހުށަހަޅާ، މައްސަލައާ ބެހޭ ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް މިމުއައްސަސާއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި 
އެދެންވާނެވެ. ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިފަވަނީ ޕާސްޕޯޓު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ -/5000ރ. އާއި -/25000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 
އަދި މިކަން ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަނޑައަޅާ ވަކި މުއްދަތަކަށް، ދާއިމީ ޕާސްޕޯޓު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދަތުރު ކުރާ 

ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަތުރު ކުރުމަށް ވަގުތީ ލިޔުމެއް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ޕާސްޕޯޓު ހައްދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:
IM01ުފޯމޭއެދްޕާސްޕޯޓަށިދިވެހ
ުކާޑާހަމަނުވުމުއްދަތ،ޭއަންގައިދްރައްޔިތެއްކަނިދިވެހ
ޯފޮޓުގަނޑެސައިޒުގުޕާސްޕޯޓ،ްއެއްގޮތ ނެގިފަހުންމަސްދުވަސްނުވާ،ދިވެހިޕާސްޕޯޓުފޮޯޓމިންގަޑާ

 ލިޔުން ބަލަދުވެރިކަންހަވާލުކުރިކަމުގެ ޮކށްފައިވާފަރާތެއްނަމަ،އެފަރާތަކަށް ހަވާލު ކޯޓުންބަލަދުވެރިކަން
 ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ވެސްޕާސްޕޯޓުކެންސަލްކުރުމަށްޓަކައި ކަމުގައިވީނަމަ އެއްޗެއް ކުރިންޕާސްޕޯޓެއްހައްދާފަވާނަމަ،އެޕާސްޕޯޓަކީމުއްދަތުހަމަވެބާތިލްވެފަވާ
ީސިޓ ހަވާލުވާނެފަރާތެއްބަޔާންކޮށް ލިޔުމާ ސެޓްފިކެޓުއަދިދަތުރުކުރުމުގެވަގުތީ ޮހސްޕިޓަލްގައިއެޑްމިޓޮްކށްފާއޮންނަބަލިމީހެއްނަމަޑޮކްޓަރު

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
ފެކްސް: 0011 332ފޯން:  5333 955 - 9163 919 - 0471 333 

passports@immigration.gov.mv :ްއީމެއިލ
www.immigration.gov.mv :ްވެބްސައިޓ
@immigrationMV :ޓުވިޓަރ
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