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Maldives Ports Limited

ްމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑ

SINCE 1986

ްމާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރަށް ވަންނަ ފާހަށް އެދޭ ފޯމ
APPLICATION FORM FOR
MALE’ COMMERCIAL HARBOUR ENTRY PASS
DATE:

:ފޯމް ނަންބަރ

FORM NO:

:ްތާރީޚ

1. PERSONAL DETAILS

ު މީހާއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތ.1
:ް މިހާރުގެ އެޑްރެސ/ ްފުރިހަމަ ނަނ

FULL NAME \ PRESENT ADDRESS

:ްދާއިމީ އެޑްރެސ

PERMANENT ADDRESS
DATE OF BIRTH

E- MAIL:

FAX:

PHONE NO:

ްފެކްސ

: ް މެއިލ-ީއ

MOBILE:

:ްމޯބައިލ

SEX:

:ްޖިންސ

OFFICE:

:ްއޮފީސ

:ްއުފަން ތާރީޚ

RESIDENCE:

:ެގ

ފޯން ނަންބަރ

: ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ/ ުދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ

NATIONAL IDENTITY CARD \ PASSPORT NO:

ް މަޤާމ/ ްވަޒީފާ އަދާކުރާތަނ

ORGANIZATION\ DESIGNATION

ީ  އަޅުގަނޑަކ: ާ ބިދޭސީއެއް ނަމަ ތިރީގައި މިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރައްވ.2
(ް އުޅެމުންދާމީހެއްނަމަ ) ވާކް ޕާރމިޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުއްވުނ/ ާމަސައްކަތްކުރުމުގެ ވިސާއެއްގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވ
(ް އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ ) ޑިޕެންޑެންޓް ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުއްވުނ/ ާބިދޭސީއެއްގެ ޢާއިލާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެފައިވ
(ޭއެހެނިހެން ) ތަފްސީލް ބަޔާން ކުރ
:ްމި ތާރީޚައ

: ްމި ތާރީޚުނ

ުރާއްޖޭގައި އުޅެފައިވާ މުއްދަތ
: ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ތަންތަނ
:ްމިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ތަނ

: ިފާހަށް އެދޭފަރާތުގެ ސޮއ
APPLICANT SIGNATURE:

.ެމަތީގައިވާ ފަރާ ތަށް މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރަ ށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ފާ ހެއް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދެމެވ

.ެ މިކުންފުނި ން ޒިންމާ ވާނަމެވ/ ުއަދި މިފާހުގެ ބޭނުން ކޮއްގެ ން މީނާ މާލޭ ކޮމާޝަ ލް ހާބަރުގެ ސަރަ ޙައްދުގައި އުޅޭ އުޅުމުގައި މީނާ ކުރާ ކަންކަމުގައި އަޅުގަނޑ
PLEASE ISSUE MALE’ COMMERCIAL HARBOUR ENTRY PASS FOR THE ABOVE APPLICANT.
DAMAGE
WE / I CERTIFY THAT WE TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THE APPLICANT’S ACTION AT MALE’ COMMERCIAL HARBOUR.
LOST
SIGNATURE:

FIRST TIME

:ިސޮއ

NAME:

ްގެއްލިގެނ
ްއަލަ ށް ފާސް ހެއްދުމަށ

RENEW

:ްނަނ

DESIGNATION:

ްހަލާކުވެގެނ

COMPANY CHANGE

: ްމަޤާމ
( ް )ކުންފުނީގެ ފަ ރާތުނ

( ON BEHALF OF COMPANY )

ު ކުންފ ުނީގެ ތައްގަނޑ

6 MONTH

COMPANY STAMP

1 YEAR

FOR MPL USE

ްއާކުރުމަށ
ްކުންފުނި ބަދަލް ވެގެ ނ
:ުމުއްދަތ
ުއަ ހަރ

ް މަސ6
1

ްއެމް ޕީ އެލް ގެ ބޭނުމަށ

APPLICATION RECEIVED DATE:

CASH RECEIPT NO:

PASS NO:

RECEIVED DATE:

ISSUED DATE:

CASHIER’S SIGNATURE:

EXPIRY DATE:
PERMITTED AREAS:

A

B

C

AUTHORIZED BY:

SIGNATURE:

ެ ޕާސްޕޯޓްގ/ް އަދި ފާސް އާކުރައްވާނަމަ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ.ެ ގަނޑު ފޮޓޯ ގެންނެވުން އެދެމެވ1 ެ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގ،ް ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޕޮލިސް ރިޕޯޓ/ްފާސް ހައްދަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ
.ެކޮޕީ އަދި ޕޮލިސްރިޕޯޓްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ފާސް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވ
PLEASE SUBMIT NATIONAL ID CARD / PASSPORT COPY AND POLICE REPORT FOR THE PRODUCTION AND ISSUE OF THE MALE’ COMMERCIAL HARBOUR ENTRY PASS. FOR RENEWAL
PLEASE SUBMIT OLD PASS ALONG WITH OTHER DOCUMENTS.

Tel: +960- 332-9339 :ް ޓެލެފޯނI Fax: +960-332-5293:ް ފެކްސI Email: info@port.com.mv:ް އީމެއިލI Website: www.port.com.mv :ްވެބްސައިޓ

PTO

ާފޯމުގެ އަނެއްފަރާތް ބައްލަވ

އިރުޝާދު


ފާހަށްއެދޭ ފޯމުގައި ފުރުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ތަނެއްވެސް ކިޔަން އެނގޭނެހެން ސާފުކޮށް ކަޅު ނުވަތަ ނޫކުލައިގެ ދެލިނުފޭދޭ ގަލަމަކުން ފުރުއްވާށެވެ.




ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ފާހަށްއެދޭ ފޯމް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފާހަށް އެދޭފޯމް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.



ހުށަހަޅާ ފާހަށްއެދޭ ފޯމަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ކުރިއަށް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ނެތްނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ހެނދުނު  10:30ގެ ފަހުންނެވެ .ފައިސާ ދެއްކުމުން
ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ފާސް ލިބޭނެއެވެ.



ފާސް ބަލާ ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ފާހަށްއެދޭ ފޯމްއަށް ފައިސާދެއްކި ރަސީދު ގެންނަންވާނެއެވެ.



ފާސް ދޫކުރާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  10:00އިން  11:00އަށް ،އަދި މެންދުރުފަހު  14:00އިން  15:00އަށެވެ.



އދޭ ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ފުރިހަމަނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތަށް ބާތިލްވާނެއެވެ.
ފާހަށް ެ



ހުށަހަޅުއްވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ ފޮޓޯއަށް ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ .ހީރަސް ޖައްސަވައިގެން ،އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ކޮލިޓީދަށްކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ
ގަބޫލެއް ނުކުރެވެނެއެވެ.
ުށހަޅަންވާނެއެވެ.
ސ ހައްދަވާނަމަ ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކުރި ކުންފުނިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން ހ ަ
ކުންފުނ ިބަދަލްވެގެން ފާ ް



ނޯޓް:
.1

ފާސް އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތަށްދީގެން ނުވަތަ ފާސް ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާނޫން އެހެން މީހަކު ސަރަހައްދަށް ވަދެނިކުމެ ހަދާކަން

ްޑވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑަށް
މޯލ ި

ސާބިތު ވެޖެނަމަ ވަގުތުން ފާސް ކެންސަލް ކުރެވޭނެއެވެ.
.2

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަގުތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ފޯން ނަންބަރު  3006887އަށް އަންގަން ވާނެއެވެ.

.3

އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުންފުޅުނަމަ ރަސްމީގަޑިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަންބަރު ) 3329339 (Ext: 352އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިއުމާއި ތަކެތި:
ދިވެއްސެއްނަމަ:


ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފާހަށް އެދޭފޯމް.



ނެގިފަހުން ތިންމަސްނުވާ ޕޮލިސްރިޕޯޓްގެ އަސްލު ) ،ޕޮލިސް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީއެއްނަމަ އަސްލެއްކަން އެނގޭފަދަ ތައްގަނޑެއް އިންނަންވާނެއެވެ(.



ނެގިފަހުން ތިންމަސްނުވާ ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް ) .ފޮޓޯ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ .އަދި ފޮޓޯ ނެގިފައި ވާންވާނީ ހުދުކުލައިގެ ބެކްރައުންޑެއްގައެވެ(.



ޞައްޙަކަން އެގޭފަދަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުކޮޕީއެއް.



މުދާ ކުލިއަރ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް.

ބިދޭސީއެއްނަމަ:


ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފާހަށް އެދޭފޯމް.



ނެގިފަހުން ތިންމަސްނުވާ ޕޮލިސްރިޕޯޓްގެ އަސްލު ) ،ޕޮލިސް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީއެއްނަމަ އަސްލެއްކަން އެގޭފަދަ ތައްގަނޑެއް އިންނަންވާނެއެވެ(.



ނެގިފަހުން ތިންމަސްނުވާ ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ ފޮޓޯއެއް ) .ފޮޓޯ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ހީރަސް ނުޖައްސަވާށެވެ .އަދި ފޮޓޯ ނެގިފައި ހުންނަންވާނީ ހުދުކުލައިގެ
ބެކްރައުންޑެއްގައެވެ(.



ޞައްޙަކަން އެނގޭފަދަ ޕާސްޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތް ޞަފްޙާގެ ކޮޕީއެއް.



ޞައްޙަކަން އެނގޭފަދަ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކްޕާމިޓްގެ ކޮޕީއެއް ) .ހުށަހަޅުއްވާ ވާރކްޕާމިޓް ވާންވާނީ މުދާ ކުލިއަރ ކުރުމަށްއެދޭ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ހެދިފައިވާ
ވާރކްޕާމިޓް އަކަށެވެ(.
މުދާ ކުލިއަރ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއެއް.



ފާސް ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން:


ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ފާހަށް އެދޭފޯމް.



ޞައްޙަކަން އެނގޭފަދަ މުއްދަތް ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑުކޮޕީއެއް ) .ބިދޭސީއެއް ނަމަ ޞައްޙަކަން އެގޭފަދަ ޕާސްޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ޞަފްޙާގެ ކޮޕީއަދި ޞައްޙަކަން އެގޭފަދަ
މުއްދަތް ހަމަނުވާ ވާރކްޕާމިޓްގެ ކޮޕީއެއް(.
ހަލާކުވި ފާހުގެ ކޮޕީއެއް .



ނޯޓް:
.1

ފާސް ހަލާކުވެގެންނާއި ގެއްލިގެން ފާހާށް އެދޭއިރު ހަލާކުވި ފާސް ނުވަތަ ގެއްލުނު ފާހުގެ މުއްދަތް ހަމަވާން  06މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްވާނަމަ
ޕޮލިސްރިޕޯރޓް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ހަލާކުވެގެން ފާސް އައު ކޮށްދޭއިރު ފާސް އައުކޮށްދޭނީ ކުރިން ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ ފާހުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚް އަށެއެވެ.

