
Inreseformulär till Maldiverna

Maldiverna har infört kontroller vid inresa, för att myndigheterna ska kunna spåra 
COVID-19-smitta och minimera risken för ny smittspridning. 

I formuläret ska du bland annat fylla i person- och hälsouppgifter, samt information 
om ditt hotell på resmålet. På följande sidor kan du läsa mer om hur det går till.

Formuläret finns tillgängligt online på Imuga - Maldives Immigration

Formuläret kan fyllas i tidigast 96 timmar före avresa och ska vara ifyllt vid 
avresan.

Alla resande (även barn) ska kunna visa upp ett giltigt inreseformulär. 

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i 
inreseformuläret. Denna version gäller den 7 juli 2022.
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https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


Ifyllande av formulär

Undvik att använda översättningsfunktionen i din webbläsare och låt den vara på engelska. 
Detta för att undvika felöversättningar och missförstånd. 

1. Börja med att välja ”Arrival”
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Pass
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Ladda upp en bild på ditt pass



Ifyllande av formulär
Här ska du fylla i personuppgifter.

1. Välj nationalitet

2. Ange anleding för resa

3 Ange ditt förnamn

4 Ange ditt efternamn

5 Ange kön

6 Välj födelsedatum

7 Ange passnummer

8 Ange utgångsdatum för ditt pass

9. Ange vilket land du är född i

10. Ange mejladress

11. Ange mobilnummer + 46
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1. Ange vilken flygplats du 
ska flyga till

2.Ankomstdatum

3 Ange om ni kommer med 
flyg eller båt

4 Flygnummer 
oftast är det mellanlandning
till Maldivernam du knappar
in flygnumret som avser
resan till Maldiverna

5. Sittplats, ej obligatoriskt

6 Ange hur många dagar du 
ska tillbringa på Maldiverna

7 Ange avreseland

8 , Bokningsreferens, finns
på din flygbiljett

9 Ange resemål
efter Maldiverna

10 Ange vart ni ska bo
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Ange om du varit I
något land där Gulafebern är
utbredd , de senast 6 dagarna
.
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Här laddar du upp ett
foto av dig själv.
Rakt framifrån och hela ansiktet.

Hatt, keps eller solglasögon får inte
bäras.
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Avslutning

Färdig! Du har nu fyllt i formuläret.

Vi rekommenderar att du sparar dokumentation på att du 
fyllt i formuläret, om det skulle uppstå några oklarheter vid 
ankomsten till Maldiverna. 

1. Notera QR-koden och spara den så att du kan visa 
upp den vid ankomsten till Maldiverna
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VIKTIGT!
Som resenär är du själv ansvarig för att ha fyllt i formuläret korrekt, och inom angiven 
tid före avresa. Om du inte fyllt i inreseformuläret kommer du att bli nekad inresa i 
landet och bli nekad ombordstigning på flyget redan på avreseflygplatsen. Skulle detta 
vara fallet är det inte möjligt att få någon återbetalning.


