
 ންގްރޭޝައެމިން އެންޑް ންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަމަޑިޕާޓް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ގޮޅިން  ،ގޮޅީގައި 2ވާތްފަރާތުގައިވާ 

 ބޭރުނުވާގޮތަށް ސޮއިކުރައްވާށެވެ.

 އިޤުރާރު :

 ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރި ޕްރިންޓްކުރި

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ޕްރިންޓް ކުރި      ޑޭޓާ އެންޓަރކުރި     ފޯމް ބަލައިގަތް 

 

  

  

 IM 01 
މިފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާ ފޮޓޯ 

މިގޮޅީގައި ތަތްކުރައްވާށެވެ. މި 

ފޮޓޯއަކީ އިމިގްރޭޝަނުން 

ޢާއްމުކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓް 

ފޮޓޯގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ 

 ފޮޓޯއަކަން ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް

ނަންލިޔަން  އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން 01 ނުވަތަ ސޮއިކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ. މިގޮޅިތަކުގައި ނަންލިޔުން ކުދިން އަހަރުން ދަށުގެ 01އެނގޭ ނުވަތަ ސޮއިކުރަން އެނގޭ  ލިޔަންނޯޓް: އަމިއްލައަށް ނަން

ން އަހަރުން މަތީގެ މީހު 01ގޮތުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ސޮއި ނުކުރެވޭ ރިބަލި ޙާލަތު ހު މިގޮޅިތައް ފުރިހަމަ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ހާލަތްތަކުގަައި ކުރަން ނޭނގޭނުވަތަ ސޮއި

 މިގޮޅިތަކުގައި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހަންވާނެއެވެ.

 

 ރ.0111/-ޞަފްޙާ  22ޕާސްޕޯޓް  އިލެކްޓްރޯނިކް އޯޑިނަރީ 

 އެކަނި ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް()ހަމަ ރ.051/- ފިޝަލް ޕާސްޕޯޓްއޮ 

 

 އެދޭ ޕާސްޕޯޓުގެ ބާވަތް

 

)ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް( ރ.0111/- ޞަފްޙ22ާ ޓިކް ޕާސްޕޯޓްޕްލޮމެޑި  

 ސްޕޯޓަށް އެދެނީޕާ

މުޅިން އަލަށް  މުއްދަތު ހަމަވެގެން / ހަމަވާތީ

      

ކުށެއް އޮވެގެން    ހުސްވެގެންގަނޑު 

  

ންހަލާކުވެގެ   ގެއްލިގެން 

 ރ.0511/-ޞަފްޙާ  46ޕާސްޕޯޓް  އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިނަރީއޯ

 ރ.411/-ޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓް އިލެކް-އޯޑިނަރީ ނޮން

 ރ.251/-ޔުން ދަތުރުކުރުމުގެ ވަގުތީލި

ރ. ގެ 01/-ގައި ޅީމިގޮ

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް 

 ތަތްކުރައްވާށެވެ.

 

. 

 ތުޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ

   ...........................................................................  ފިޓަލް އަކުރުން(:ކާޑުގައިވާ ގޮތަށް، އިނގިރޭސި ކެ ނަން )އައި.ޑީ.

........................................................................... 
 އުފަން ތާރީޚް        :............................... އެކު( އުފަންވި ރަށް )އަތޮޅާއި.....................  ޢާއްމުކޮށް ކިޔާ ނަން :

       އަންހެން :ޖިންސް..............................................................................:ދާއިމީ އެޑްރެސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު( އުފަން ތާރީޙް:................................................................. (:އެކު..

 
 ..................................................................ތަފްޞީލް ފާހަގައެއްވާނަމަޚާއްޞަ..............................ކުލަ: ލޮލުގެ......................:އިސްކޮޅު)ސމ(

 
 ...........................:............................................................................................................................މަސައްކަތް އަދާކުރާ ވަޒީފާ / ކުރާ

..........................................................................................................................................................................މަސައްކަތް:...

...................................................................................................................................................................................

..................... 

 ...............................................:ން ނަންބަރުޓެލެފޯ ................................................................................................މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް: 

 .............................:ދި ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުހެއްފަހުން އެންމެ               ރުވެފައިނުވަތަ އަނބި މަ އިނދެގެން       ވަރިކޮށްފައި        ފިރި          ނުއިނދެ މީހަކާއި:       ...................................................................

............................................ 
 ...................... .ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު:ބައްޕަގެ އައި    ................................................................................................... ބައްޕަގެ ނަން:

 
 ...................... .ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު:މަންމަގެ އައި    ................................................................................................... މަންމަގެ ނަން:

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

 
 ...........................................އާއިލީ މަޤާމް: .................................................................................................................ނަން : 

.............................................. 
 .......................................:ޓެލެފޯން ނަންބަރު ............................................................................................ ސް )އަތޮޅާއި ރަށާއި އެކު(:އެޑްރެ

........................................... 

ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް  އަހަރު 01މެވެ. )ކުރައިޤުރާރުވެ ސޮއިގަނޑު ހިތުމަށް އަޅު ޕާސްޕޯޓާއި ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް ކިޔާ އެއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ،ކަމަށާއި މާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުުހުރިހާ މަޢުލޫ މިފޯމުގައިވާ

މަންމަ ސޮއިކުރާ ނަމަ މިފޯމުގައި އެކެވެ. ރިލަދުވެޢީ ބަނެތްނަމަ ޝަރު ތަ މަންމައެވެ. ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ދުނިޔޭގައިިވަބައްޕަ ނު މިގޮޅީގައި ސޮއިކުރަންވާނީޕާސްޕޯޓެއް ހައްދަނީ ނަމަ 

 ތްކަމަށް އިޤުރާރުވެ ހުރެގެންނެވެ.(އި ބެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެސް އޮފީހެއްގައި މިކުއްޖާއާވަތަ ސަރުކާރުގެ އެއްވެމިސޮއިކުރަނީ ޝަރުޢީ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ނު

 ޕާސްޕޯޓާއި ޙަވާލުވި ފަރާތް

 
   ..................................................ނަން: 

 
 ..........................................އެޑްރެސް: 

 ....................................އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު: 

 ...................... ސޮއި: ...................:ތާރީޙް

 

 .............................: މް ބަލައިގަތް ތާރީޚްފޯ

 
 ......................ދަދު: ބަލައިގަނެވުނު ފައިސާގެ އަ

 ....................ނަންބަރު:  ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރެވުނު

 
 .......................... ތާރީޚް: ޕާސްޕޯޓްހެއްދުނު

 

 ނަންބަރު: ކާޑު .ޑީ.އައި

:..ނަންބަރު  

 މާލެ ފިޔަވާ ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވާން ބޭނުންވާތަން:

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 

  ި  ސ.ހިތަދޫ 

 އިޤުރާރު :

 

 ބޭނުމަށް( )ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ރ.0511/- ޞަފްޙ46ާ ޓިކް ޕާސްޕޯޓްޕްލޮމެޑި

 ބޭނުމަށް(

 

 ލެމިނޭޓް ކިއު އޭ ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރި

 ފިރިހެން

 ...........................:....ސޮއި..............................އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:.........................................................................ނަން:



 ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ރެކޯޑަށް 

 

                                                                                                                   

        

 

 .......................:ސޮއި ...................................... އައި.ޑީ. ކާޑު ނަންބަރު: ............................................................................... :ނަން

.............................. 

ޓަރކުރިޑޭޓާ އެން ޕްރިންޓް ކުރި  

  

 ޕާސްޕޯޓް ހައްދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި

 ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް .0

 ސްޓޭމްޕް ރެވެނިއު ގެ. ރ01/- .2

 ނަގާފައިވާ އެއްގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާއި ފޮޓޯގެ ޕާސްޕޯޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެމިގްރޭޝަނުން އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ފޮޓޯއަކީ ޅާހުށަހަ މިގޮތުން. ފޮޓޯ ގަނޑު 0 ސައިޒުގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވާ މަސްދުވަސް 0 ނެގިފަހުން .2

 .ވެއެވާންޖެހޭނެ ފޮޓޯއަކަށް

  ލިޔުން. ވާލެކުރިކަވުގެހަ ބަލަދުވެރިކަން ފަަރާތަކަށްއެ ފަރާތެއްނަމަ، ބަދަލުވެރިކަންހަވާލުކޮށްފައިވާ ކޯޓުން .6

 ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ. ޕާސްޕޯޓް .5

 މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު. .4

ގެންގުޅުނު ވެ. ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމާއިއެކު އެންމެ ފަހުން އެވެފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށައަޅަންޖެހޭނެބާތިލް ހަމަވެ ކުރިން ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދާފައިވާނަމަ، އެޕާސްޕޯޓަކީ މުއްދަތު .0

 ނަމަ އަމަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ޕާސްޕޯޓް ހުށަނޭޅިއްޖެ

ޕާސްޕޯޓް ސްގައި އެދެންވާނެވެ. ކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށައަޅާ، މައްސަލައާއި ބެހޭ ޕޮލިސް ރިޕޯޓެއް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ޕޮލިސް ސަރވި)ހ( ޕާސްޕޯޓެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެ

ޖެނަމަ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން ވެއްވެ. އަދި މިކަން ތަކުރާރު އެރ. އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނ25111ެ/-އި ރ. އ5111ާ/-ލިސް ރިޕޯޓުން ސާބިތުވާނަމަ ތްވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުންކަމަށް ޕޮނިސްބަ ގެއްލިފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓް

 ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް ޕާސްޕޯޓްކަނޑަ

 ޓީއަކާއި އެކު ހަވާލުވި ޕާސްޕޯޓްވެއްޖެނަމަ، އެ ޕާސްޕޯޓެއް ހެއްދުމަށް ހުށައަޅާ ފޯމާއިއެކު، ޕާސްޕޯޓެއް ހަލާކުވާން ދިމާވި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ތަފްސީލު ސިބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކު )ށ( ޕާސްޕޯޓްް

ޕާސްޕޯޓް ރ ދައްކަންޖެހޭނެވެ. 011/-މަސްދުވަހަށްވުރެ އިތުރުނަމަ، މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީއޮތް ކޮންމެ އަހަރަކަށް  1 ފަހުން ގެންގުޅުނު ޕާސްޕޯޓުގެ ބާކީ މުއްދަތުހައްދާއިރު އެންމެ ޕާސްޕޯޓް ހަލާކުވެގެން ޕާސްޕޯޓްހުށައަޅަންވާނެވެ. 

. އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ރ25111/-ރ. އާއި 5111/-ޑުކުޑަމިނަށް ބަލައި ހަލާކުވާން ދިމާވި ސަބަބާއި ކަމުގެ ބޮ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނީ ޕާސްޕޯޓްދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ އިޙުމާލުންކަމަށް ސާބިތުވާނަމަ އާ  ހަލާކުވީ ޕާސްޕޯޓް

 ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުންނެވެ. 

 

ް 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓް:

އަހަރުވެފައިވާ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އިލެކްޓްރޯނިކް އޯޑިނަރީ ޕާސްޕޯޓެކެވެ. 01  

 :އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓް-ނޮން

 
 ނާދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ޕާސްޕޯޓެކެވެ. އި ވުމުގެ ސަބަބުން ޕާސްޕޯޓު ބަލާނުވާ ކުޑަކުދިންނަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ އަހަރު 01ނޮން އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓަކީ، އުމުރުން 

 

 

ތިޔާރު ކޮންޓްރޯލަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓެއް ދޫކުރުމުގެ އިޚްއިލެކް-އަހަރުން މަތި( އެފަރާތަށް ކޮންމެހެން ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންވާ ހާލަތެއްގައި ނޮން 41ނޯޓް: ނަމަވެސް އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހަކަށް )  
 ޕާސްޕޯޓާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލް

 އަށެވެ. 02:11އިން މެންދުރު  11:21ހެނދުނު އިމިގްރޭޝަނުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ  .0

 ހައްދަން ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމަންޓްސް ހަމަތޯ ބެލުމަކީ އެމީހެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ. އި އެއްގޮތްތޯ ބެލުމާއި ޕާސްޕޯޓްފޮޓޯގެ މިންގަނޑުތަކާ ޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕާސްޕޯޓްޅާ ފޮޓޯ، އިމިގްރޭމިފޯމާއި އެކު ހުށަހަ .2

 ރ. ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީއޮތް ދުވަސ011ް/-ގައި ންމެ އަހަރަކަށް ކެންސަލޭޝަން ފީގެގޮތުހަމަނުވަނީސް އާކުރާނަމަ، ޕާސްޕޯޓުގެ އަގަށްވާ ފައިސާގެ އިތުރުން މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ އޮތް ކޮ ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު .2

 0އަހަރާއި  2ިސާލަކަށް، ބާކީ އޮތީ . ބާކީ އޮތް މުއްދަތަށް ކެންސަލޭޝަން ފީ ނެގުމުގައި، އަހަރު ހަމަވެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް ބެލެވޭނީ އިތުރު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ ނީ ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅާގުނާ

އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްވާނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ތަފްސީލް ސިޓީ އެއް  0ރ. އެވެ. އަދި މުއްދަތު ހަމަވާން 211/- އަހަރުގެ ގޮތުގައެވެ. މިޙާލަތުގައި ކެންސަލޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނީ 2ދުވަސް ނަމަ ބެލެވޭނީ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އެގޮތުން ހުށައަޅާ ސިޓީއާއިއެކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަންޖެހޭކަން ސާބިތު ކޮއްދެވޭފަދަ ސައްޚަ ލިޔެކިޔުން  ވެ.އެނެވާހުށައަޅަން

ގެ ކުރިން ހައްދާފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް  2110ޖުލައި  25އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ޕާސްޕޯޓުގައިވާ ފޮޓޯ ބަދަލުކުރަން ޖެހިގެން އާ ޕާސްޕޯޓަކަށް އެދި ހުށައަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ  01ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އުމުރުން  .6

ުނަގައި އާ ޕާސްޕޯޓެއް ހަދައިދެވޭނެވެ. ޕާސްޕޯޓުގެ ގަނޑު ސްޕޯޓަކަށް އެދި ހުށައަޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓުގެ ގަނޑު ހުސްވެގެން އާ ޕާސްޕޯޓަކަށް އެދި ހުށައަޅައިފިނަމަ، ކެންސަލޭޝަން ފީ ނމުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އާ ޕާ

 ސަފްޙާ އޮތްނަމައެވެ. 6ހުސްވިކަމުގައި ބެލެވޭނީ ބޭނުންނުކުރާ ގިނަވެގެން 

ނައިރު ކުއްޖާ ންދިންގެ ޕާސްޕޯޓު ބަލާއައަހަރު ނުފުރޭ ކު 01ނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި ޕާސްޕޯޓަށް ފައިސާ ދެއްކި ރަސީދު ހިފައިގެން ޕާސްޕޯޓުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. ޕޯޓާއި ޙަވާލުވާން އަންނަންވާޕާސް .5

ނުވަތަ މަންމަ އަށް  ހަވާލުކުރެވޭނީ ކުއްޖާގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕައަށެވެ. ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ދުނިޔޭގައި ނެތް ނަމަ ޝަރުޢީ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ. ބައްޕަ ނަމަ ޕާސްޕޯޓް ޖެއްގެ ޕާސްޕޯޓެއްއަހަރު ނުވާ ކުއް 01 ގެންނަންވާނެވެ. އެއީ

 ސިޓީއެއް ރާތަކާއި ހަވާލުކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު ބަޔާންކޮށްފަ)ރަށުން ބޭރުގައިވާނަމަ( ޕާސްޕޯޓް ވަކިކުއްޖާގެ ޕާސްޕޯޓާއި ހަވާލުވުމަށް ނާދެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

 ވެ.އެމިޑިޕާޓްމަންޓަށް ފެކްސް ކުރަންވާނެ

 ވެ.އެހަދައިދެވިދާނެއައި.ސީ.ޔޫގައި އޮންނަ ބަލިމީހެއްނަމަ ޑޮކްޓަރ ސެޓްފިކެޓާއި އެކު ހުށައެޅުމުން، ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް  .4

ތުރު ނުކުރެވޭ އްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެޕާސްޕޯޓުގައި ދަސް މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސަނޯޓް: މިފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ޕާސްޕޯޓު ދޫކުރުމަށްފަހުގައިވެ

 ތިޔާރު އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ގޮތް ހެދުމުގެ އިޚް

 
 ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯގެ މިންގަނޑުތައް:-   

     ެމީހާގެ މޫނު ނިތްކުރިން ފެށިގެން ދަތްދޮޅިއާއި ހަމައަށް ފެންނަން ހުންނަންވާނ 

   ްބަލަހައްޓައިގެން ހުންނަންވާނީ ސީދާ ކުރިމައްޗަށ 

   ްނުވާނެ )އިސްތަށިގަނޑު ފަހަތައް އައްސާފައި ހުރުން އެދެވިގެންވޭ( މޫނު މައްޗައް އިސްތަށިގަނޑު ވެއްޓިފައި ހުރެގެނ 

 ް  ެފޮޓޯއިން މީހާގެ ދެ ކޮނޑާއި މުޅި ބޯ އަދި ލައިގެން ހުންނަ ހެދުން ކުރިމަތިން ފެންނަންވާނ 

   ަނޭފަތް ހުންނަންވާނީ ދެ އަރިމަތިން ސީދާ މެދުގ 

   ަށް ވެއްޓިފައި އޮވެގެން ނުވާނެ(އައިނު އަޅާ މީހުންގެވެސް ލޯ ރީތިކޮށް ފެންނަން ހުންނަންވާނެ )އައިނުގެ ވާގަނޑު ފެންނަން ހުރެގެން ނުވާނެ، އައިނު ފްރޭމް ލޯ މައްޗ 

   ަފޮޓޯގެ ބެކްގުރައުންޑުގައި ހުންނަންވާނީ ހުދުކުލ 

           

   

       

 

  މި ފޯމް މިޑިޕަޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް  www.immigration.gov.mv އެވެ.އިން ޑައުންލޯޑު ކުރެވެން ހުންނާ 
 

passports@immigration.gov.mv ވެބް މެއިލް:      

2221100ފެކްސް:       9099042ފޯން:  -އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:  

http://www.immigration.gov.mv/
http://www.immigration.gov.mv/
mailto:passports@immigration.gov.mv

