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c 

 

 އެއަރޯޕޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާހަށް އެދޭ ފޯރމް 

APPLICATION FOR THE AIRPORT SECURITY PASS 
 

 

APPLICABLE AIRPORT / ްހުށައެޅޭ އެއަރޕޯޓ  …………………………………….………………                DATE: ……………………...…..  :ްތާރީޚ 
 

 

TYPES OF PASS / REASON FOR RENEWAL                                  ްބޭނުންވާ ސަބަބު ފާހުގެ ވައްތަރު / އައުކުރަނ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޕް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ސްލި   ފާސް ހަވާލު ކުރެވުނުު   މަ، އިވާނަ ން ނަގައިފަޑު ކޮމާން  ސެކިއުރިޓީ   ޝަން އޭވިއޭ  މުއްދަތު ހަމަވެގެން ފާސް    އަދި އެދެމެވެ. ފާސްހައްދަވަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑް ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ގެންނެވުން    

Please produce National Identity Card or Passport for the production of the Airport Security Pass. Removal of the expired pass, produce the expired pass handover slip. 
  

LONG TERM /  ެދިގުމުއްދަތުގ     NEW /  ްއަލަށ 

RENEWAL / ްއައުކުރަނ      LOST OR DAMAGED /  ްގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެނ 

FOR AVSECOM USE ONLY 

Form No.: …………………………………………………………………………..……..…   Pass No.: ………………………..……………………………………………… 

Date Received: ………………………………………………………………..…..………   Zone Allocated: ……………………………………………..………………. 

Date Issued: ………………………………………………………………….……………..       Area of Validity: ……………………………..………………..…………….
       

   

 

Authorizing Officer; Name:……………………………………………….…………..       Signature: ……………………..………………..……………..…………….. 

 

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަނުމާއި، އެސަރަޙައްދުގައި / ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އޭނާއަކީ ރައްކާތެރި މީހެކެވެ.  ޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާހެއް ދުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ހުއްދަދެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު /  މަތީގައިވާ ފަރާތަށް އެއަރޕޯ

  އޭނާ އެސަރަޙައްދުގައި ކުރާ ޢަމްލުތަކަށް މިއޯގަނައިޒޭޝަނުން ޒިންމާވާނަމަވެ.

Please issue an Airport Security Pass for the above applicant on behalf of this organization. The applicant is a suitable person to be granted access to security restricted 

area(s). This organization will be accountable for the applicant’s action(s) at the airport. 

 

SIGNATURE:      …………….. …………………………..………………….. :ިސޮއ 
 

NAME:         ……………..………………………………..……………… :ްނަނ 
 

DESIGNATION:  ………….……………………………..…………………… :ްމަޤާމ          

    އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން

ON BEHALF OF THE ORANIZATION 

SHORT TERM /  ެކުރުމުއްދަތުގ     CHANGE OF ORGANISATION /  ްއޮގަނައިޒޭޝަން ބަދަލުވެގެނ 

 
ކޮާމންޑް އޭވިިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ   

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

NAME:               :ްނަނ       

CURRENT ADDRESS:                  ްރެސް މިހާރު އުޅޭ އެޑ:   

PERMANENT ADDRESS:                    :ްދާއިމީ އެޑްރެސ   

MOBILE PHONE NO.:            ްނަންބަރު:  ފޯން މޯބައިލ          

OFFICE PHONE AND E-MAIL:         ުއަދި އީމެއިލް:  އޮފީސް ފޯން ނަންބަރ        

PASSPORT OR N.I.D. NO.:       :ުޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ދ.ރ. ކާރޑް ނަންބަރ                       

DESIGNATION:              :ުމަޤާމ            

DEPARTMENT:             ްވަޒީފާ އަދާކުރާ ޑިޕާރޓްމަންޓ:                      

ORGANIZATION:           ްވަޒީފާ އަދާކުރާތަނ:                     

 އޮފީސް ސްޓޭްމޕް

OFFICIAL 
STAMP 

 

ATTACH ONE 

LATEST 

PASSPORT SIZE 

PHOTOGRAPH 

(Less than 3 months old) 

 

 

  1މަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ   3

 ފޮޓޯ 

NATIONALITY:              :ުޤައުމ              

mailto:id@avsecom.gov.mv
http://www.avsecom.gov.mv/
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Documents to be submitted                  ިމިފޯރމާއިއެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ތަކެތ 

1 Passport size photograph (Latest before 3 months)                                          ެމަސް ހަމަނުާވ( 3ފޮޓޯ ) 1ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގ  

Copy of National Identity Card or Driving License (Maldivians Only)                          )ްދ.ރ. ކާރޑް ނުަވތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ )ދިެވހިންނަށ 

Police Report for New Applicants (Maldivians Only)                                              ްދިެވހިންނަށް( ފަރާތެއްނަމަ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް    ސެކިއުރިޓީ ފާސް ހައްދާއަލަށ(  

Job Awarding Letter for New Applicants  ަތްތަށް( ރާ ފަ ފާދޭ ޒީ ވަ ލަށް  އަ )  ގެ ލިޔުން  ދެއްވިކަުމު ޒިފާވ  

Copy of Passport (Foreigners Only)                                                  ީބިދޭސީންނަށް( ޕާސްޕޯޓް ކޮޕ(  

Copy of Work Permit OR Business Visa (Foreigners Only)                                      ިޒްނަސް ިވސާ ކޮޕީ )ބިދޭސީންނަށް( ާވރކް ޕާމިޓް ނުަވތަ ބ  

Copy of Operating License (for newly registered)                              )ަދަތުރު ރާާވ ހިނުގމުގެ ހުއްދަ ނުަވތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންުގމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ )އަލަށް އުފައްދާ ިވޔަފާރިއެއްނަމ 

Copy of Business Registration Certificate (for newly registered)                                      ަވިޔަފާރިއެއްނަމަ(   އްދާިވޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރޭަޝން ކޮޕީ )އަލައް އުފ  

Existing Pass (if any) for Cancellation (if organization changed)                                ް( ކެންސަލް ކުރުމަށް )ަވޒީފާއަދާކުރާ ކުންފުނި ނުަވތަ އޮފީސް ބަދަލުެވެގންނަމަ  ކުރީެގފާސ  
 
 

 އެއަރޕޯރޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާސް  ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ ޢާއްމު ޤަވާޢިދު 

 

ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް،  ހެއް ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. އެއަރޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާސް  އެއަރޕޯރޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާހަކީ އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ހައްދައިދެވޭނެ ފާހެއް ނޫނެވެ. ފާހަށް އެދެންވާނީ ރަޖިސްޓްރި ކުރެވިފައިވާ އޮފީ

މުވައްޒަފަކު ފާސް ބަލަން  މުގައި ހަރުކޮށްފައި ނުވަތަ ކަރުގައި އަޅާފައި ބާއްވަންވާނެއެވެ. ސެކިޔުރިޓީ  ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި، ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށް، ފާސް ފެންނާނެހެން ގަމީސް ނުވަތަ ހެދުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭ  ރޕޯޓްއެއަ

ޓް  ތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފާސް ދަންކަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއަރޕޯޖެ ހިނދެއްގައި ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައިނަމަ އެސަރަޙައްދެއްގައި މަސައްކަބޭނުންވެއް

އެއަރޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ  މަށް ހުއްދަދެވޭނީ، ކުރަންބޭނުންވާ މަސައްކަތާއި  މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަނު ޙާއްސަކޮށްގެން، ކުރިޔަށް ދޫކުރެވިފައި އޮންނަ ހުއްދައެއްނޫނެވެ.  ސެކިޔުރިޓީ ފާހަކީ ސަރަޙައްދުތަކަށް ދިއުމަށް

އެފާސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވޭ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެކެވެ.  ޔުރިޓީ ޗެކްޕޮއިންޓުންނެވެ. އެއަރޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާހަކީ  ސެކި ށްފަހު )ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު(  ފާހުގައި ހުއްދަކުރެވޭ ސަރަޙައްދާއި އަޅާބެލުމަ

ކާޑަށް އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަ ކީ ކުށެކެވެ. ކާޑްގެ ބައެއްވިޔަސް ނުފެންނަގޮތަށް، ސްޓިކަރފަދަ ތަކެތި ކާޑްގައި ހަރުކޮއްފައި ބެހެއްޓުމަކީވެސް  މިކާޑް ގެންގުޅެންވާނީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 

އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮ ގެއްލިއްޖެނަމަ ވަގުތުން އެކަން  އެއަރޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާސް  ދޫކުރެވިފައިވާ  ފަރާތަކަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް އޮފީހަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  މާންޑަށް ނުވަތަ އެއަރޕޯކުށެކެވެ. އެއްވެސް  ޕާސް  އަދި  ޓް 

އިވާ ކޮންމެފަރާތަކީވެސް  ވިފައެއަރޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާސް ދޫކުރެޓްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ކާޑް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެއެވެ.  މިފަދަކަމެއް ނާންގާ އޮއްވާ، އެހެންފަރާތަކުން މިފަދަ ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއަރޕޯ

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ.ސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް  ޓްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ސެކިޔުރިޓީ ފާ އެއަރޕޯ

)ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ފާސް    އެކާޑް ކެންސަލްކުރުމަށް، އަނބުރާ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑާއި ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.  ވެއްޖެނަމަނުވަތަ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކި   އެއަރޕޯޓް ސެކިޔިުރޓީ ފާސް މުއްދަތު ހަމަވުމުން -1

 ވަކިވި ކުންފުނި ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގެ ލިޔުމެއް ބޭނުންވާނެއެވެ.( ކެންސަލްކުރާނަމަ، އެވަޒީފާއިން

 ގެއްލިފައިވާ ކާޑެއް ފެނިންޖެނަމަ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑްގެ އޮފީސް ނުވަތަ ފާސްހަދާ އޮފީހަށް ޙަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.  -2

 ންވާނެއެވެ.ކާޑްގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް  ރިޕޯރޓްކުރަ -3

 ޝައްކު ކުރެވިއްޖެނަމަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ރިޕޯޓްކުރަން ވާނެއެވެ. މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް  އެއަރޕޯޓްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގެއްލިދާފަދަ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަކަމެއް -4

ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.   އްލުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފާސް ހަދާދެވޭނީ އެމީހަކު މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސް/އެޖެންސީ/ކުންފުނީގެ އިސްވެރިޔާ ސޮއިކޮށް ފާސް ގެފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ފާސް ގެއްލިޖެނަމަ އަލުން   -5

-       ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ފާސް ހައްދާނަމަ ފާހުގެ އަގަށްވާ .  ކޮމާންޑަރުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބުމުންނެވެފަހަރަށް ފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ އަލުން ފާސް ހަދާދެވޭނީ އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ   3މިގޮތުން  

ރ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެއެވެ.  106/-އިތުރަށް  ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ހައްދާނަމަ ފާހުގެ އަގުގެ  ދެވަނަފަހަރަށް ގެއްލިގެން    ނެގޭނެއެވެ.) ފުރަތަމަ ފަހަރަށް(  ރ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  53/-  ރ. ގެ އިތުރުން  212/

 ނެގޭނެއެވެ.  ރ159/-މަނާގެ ގޮތުގައި ވާނެއެވެ. އަދި ޖުރިއަދި ތިންވަނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ލިޔުމެއް ހުށައަޅަން

 

 

GENERAL RULES FOR USING THE AIRPORT SECURITY PASS 
 

The holder of an airport security pass must visibly display the card on the front upper area of the outer clothing at all times whenever he/she remains in the 
controlled or security restricted areas of an airport. Upon request, the holder must produce the security pass for inspection by airport security personal, and 
members of the National Security Services, or officials and staff of other control authorities or operating personnel responsible for various functions in controlled 
or security restricted areas of an airport. The card does not mandate prior approval to enter controlled areas. Access will be approved at the control point, upon 
verification of the card and conformation of the need for access.  
 

The airport security pass is a property of the AVIATION SECURITY COMMAND, which is kept in the personnel protection of the holder as a formal credential 
for the purpose of identification of the individual. The card will not be valid for use by any other person. The holder is entrusted with the safekeeping of the card 
until it is invalidated through expiry, termination of appointment, or until the card is annulled for other reasons. If the holder loses the security pass, the matter 
must be immediately reported to the Aviation Security Command or the Pass Administration Office. The holder will be liable for appropriate legal proceedings 
following any contravention of aviation security rules by a potential offender who gains unauthorized access using a lost identity card, which has not been duly 
reported to the Aviation Security Command. The holder of an Airport Security Pass has specific responsibilities in keeping the security of the Airport. Hence, 
each individual who receives a Security Pass shall comply with the following rules; 
 

1. The Airport Security Pass must be returned to the Aviation Security Command following expiry of the card, termination of the holder’s appointment, 

or cancelation of the card for any other reason. (A letter must be produced for cancellation of terminated staff cards) 

2. Recovery of the lost security pass must be reported and the card handed over to the Aviation Security Command by the individual who recovers them. 

3. Holders shall report to the Aviation Security Command or to the relevant authority, any person who violates the rules of the airport security pass 

system.  

4. Holders of Airport Security Pass must be vigilant against possible contravention of Airport Security Rules and regulations by potential offenders. Such 

incidents and occurrences (actual or suspect) must be immediately reported to Aviation Security Command or to the related department. 

5. The lost or theft of an Airport Security permit should be reported immediately in persons by telephone and in writing to the sponsor and the issuing 

authority. As a precautionary measure against recurrence, a fine of MRF53 will be imposed for cancellation and renewal of each lost airport security 

pass issued to an employer. In case of recurrence the measure will be augmented as follows: 

a) A fine of MRF106 will be imposed for cancellation and renewal of a permit which was lost for the second time; 

b) Where a person loses two passes, only after special consideration by the Commander of Aviation security Command and in exceptional 
circumstances, will a third pass be issued. A fine of MRF159 will be imposed for cancellation and renewal of a permit which was lost for the third time. 

 

The Airport Security Pass should be presented when asked by the issuing authority or Control Point Security Staff. And the issuing authority has 
the right to confiscate the Airport Security Pass, if found acting against the General Rules for using Airport Security Pass. 
 

 ޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކޮމާން ޚްތިޔާރު އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ  އި މުގެ  ރޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާސް ހިފެހެއްޓު މި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެއަ 
 

 

 ގެ މަތީން ސެކިޔުރިޓީ ފާސް ބޭނުންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވެމެވެ.  މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެއަރޕޯޓް ސެކިޔުރިޓީ ފާސް ބޭނުންކުރުމާއި ބެހޭ އާންމު ޤަވާއިދު އަޅުގަނޑު ކިޔައިފީމެވެ. އަދި އެގޮތު 

I have read the Rules for using Airport Security Pass and agree to abide by them as specified above. 

 
Signature:               :ިސޮއ    Name:                  :ްނަނ      Date:                                    :ްތާރީޚ 

mailto:id@avsecom.gov.mv
http://www.avsecom.gov.mv/

