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 Ministry of Human Resources, Youth and Sports      ްސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓ  

          Male’, Republic of Maldives         ެޖެ، ދިވެހިރާއް'މާލ  
  

NEW WORK PERMIT APPLICATION FORM 

 ފޯމް ހެއްދުމަށް އެދޭ މިޓްރވާރކް ޕާއަލަށް 
     

Details of the Employee ުވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތ 

    

Details of the Employer and Work Site  ުވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތ 

    

Details of Person submitting the form   ުފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ  

    

Details of the Employment Agency (If submitted by Agency)  ުފޯމް ހުށަހަޅަނީ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއަކުންނަމަ އޭޖެންސީގެ މަޢުލޫމާތ 

 

Declaration by Employer ުވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރ 

FOR MINISTRY USE ONLY    (ަމައެކަނި މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށްހ)    

Full Name:  

 ފުރިހަމަ ނަން

Passport Number:  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

Previous Passport Number:  

ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުކުރީގެ   

Salary: 

 މުސާރަ

Occupation:  

 މަޤާމު

Name:  

 ނަން

N.I.C. Number:  

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު

Business Registration Number:   

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

Employer I.D:  

 އެމްޕްލޯޔަރ އައިޑީ

Phone Number: 

 ފޯން ނަންބަރު
Mobile Number:  

 މޯބައިލް ނަންބަރު
Site I.D: 

 ސައިޓް އައިޑީ

Site Name:  

 ސައިޓް ނަން

Name:  

 ނަން
N.I.C. Number:  

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު

Finger Print:                       ްއިނގިލީގެ ނިޝާނ  

 

 

 

 

Address:  

 އެޑްރެސް 

Mobile Number :  

  މޯބައިލް ނަންބަރު 

Finger Print to be given at the time of subbmission of the form in presence of staff receiving the Form 

 .އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާނީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ވަގުތު ކައުންޓަރުން ފޯމް ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރުގައެވެ
Signature: 

 ސޮއި

Name: 

 ނަން

 
Agency Stamp:  

ނޑު  އޭޖެންސީގެ ތައްގަ

Designation: 

 މަޤާމު
Agency Code :  

  އޭޖެންސީ ކޯޑް 

Signature: 

 ސޮއި
Date :  

  ތާރީޚް 

I/We declare that the information provided in this form is true. I/we agree to abide by the rules and regulation for Employment of Expatriates in Maldives. 

ނޑު ނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ/މި ފޯމްގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަ .އަޅުގަ  

Name: 

 ނަން

 
Stamp: 

ނޑު  ތައްގަ

Designation: 

 މަޤާމު
Phone Number: 

 ފޯން ނަންބަރު

Signature: 

 ސޮއި
Date :  

  ތާރީޚް 

Data Verified and Form Received by: Data Verified and Entered by: Data Verified and Work Permit Approved by: 

Name: 

 ނަން
Name: 

 ނަން
Name: 

 ނަން
Record Card Number 

 ރިކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު

Record Card Number 

 ރިކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު

Record Card Number 

 ރިކޯޑް ކާޑް ނަންބަރު

Date: 

 ތާރީޚް

Date: 

 ތާރީޚް

Date: 

 ތާރީޚް

Signature: 

:ސޮއި  

Signature: 

:ސޮއި  

Signature: 

:ސޮއި  

NEW WORK PERMIT ްއަލަށް ވާރކް ޕާރމިޓް ހެއްދުމަށ 

 

 އަލަށް ވާރކް ޕާރމިޓް ހެއްދުމަށް

 

TEMPORARY WORK PERMIT(FOR 3 MONTHS)  ް( މަސް ދުވަހުގ3ެ)ވަގުތީ ވާރކް ޕާރމިޓ  

 

 

 

 

 



 
 

    ގެވެށި މަސައްކަތަށް ބިދޭސީއަކު ގެނައުމަށް އެދޭނަމަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
Documents to be submitted if applying for Work Permit (Domestic) 

1 
 ( އަހަރުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ1ޭމިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ) ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ

Passport Data Page Copy (One year Validity) 

2 
 އަޞްލުވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

Employer National Identity Card (Original) 

3 
 އަޞްލުލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ 

  Letter Of Appointment (Original) 

4 
 އަޞްލުވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 National Identity Card Original of the Person Submitting the Form (If not Submitted by the Employer) 

5 
 އަޞްލުރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ 

“Ra’vehinge” Registry (Original) 

6 
 އަޞްލުވާރކް ޕާރމިޓަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ވަކި ބިސީއެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއް ނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށް ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ 

Letter issued by the owner of the residence, if the applicant is living separately (Original) 

7 
 އަޞްލުބަލި މީހަކު ބެލުމަށް އެޓެންޑެންޓެއް ގެންނަނަމަ، ބަލި މީހާއަށް ޑޮކްޓަރ ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ 

Original Doctor Certificate issued to the patient (If Applying for Attendant) 

8 
 .ވާރކް ޕާރމިޓަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތެއް ނަމަ، ކުއްޔަށް އުޅޭ ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ

Copy of the Agreement between the Applicant and the Owner of the Residence (If Rented) 

9 
 އަޞްލުފޯމް ހުށަހަޅަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ސިޓީގެ 

Letter from the employer, authorizing a particular person to submit the form on behalf of the employer. 

10 

ތަޢުލީމީ އަދި ސިއްޚީ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ ބިދޭސީއެއްގެ ނަމުގައި ގެވެށި މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީ މީހާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާނެ 
 .ކަމަށް ބަޔާކޮށް، އެ ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަކުން ދީފައިވާ ލިޔުމުގެ ޢަޞްލު

Original Guarantee letter issued by the employer of the applicant. (if the applicant is working under a professional work permit issued to 
Educational Sector or Medical Sector) 

 

     ބިދޭސީއަކު ގެނައުމަށް އެދޭނަމަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތިތަކަށް މަސައްކަތްވިޔަފާރި
Documents to be submitted if applying for Work Permit  

1 
 ( އަހަރުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ1ޭމިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ) ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ

Passport Data Page Copy (One year Validity) 

2 
 އަޞްލުވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

Employer National Identity Card (Original) 

3 
 އަޞްލުލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ 

  Letter Of Appointment (Original)  

4 
 އަޞްލުވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 National Identity Card Original of the Person Submitting the Form (If not Submitted by the Employer 

5 
 (ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި)  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ 

Attested copies of Educational/ Professional Certificates (If  Professional) 

6 
 ( ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި–ނޮން )ޓްރޭޑް ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އެކްސްޕީރިއަންސް ލެޓަރގެ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ 

Attested copies of Trade Certificate or Experience Letter (If  Non - Professional) 

7 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ   އަޞްލުބިދޭސީ މީހާއަށް ވަޒީފާ ދެނީ ކުންފުންޏަކުން ނަމަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯމްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަ

National Identity Card Original of the Person signing on behalf of the company (If employed by a company) 

8 
 ފޯމް ހުށަހަޅަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ސިޓީގެ އަޞްލު

Letter from the employer, authorizing a particular person to submit the form on behalf of the employer. 

 

 



 

 

 

  އެދޭނަމަ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތިވަގުތީ ވާރކް ޕާރމިޓަށް
Documents to be submitted if applying for Temporary Work Permit 

1 
 ( އަހަރުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ1ޭމިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ) ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ

Passport Data Page Copy (One year Validity) 

2 
 އަޞްލުބިދޭސީ މީހާއަށް ވަޒީފާ ދެނީ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ނަމަ، ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

Employer National Identity Card (Original) 

3 
 އަޞްލުލެޓަރ އޮފް އެޕޮއިންޓްމަންޓްގެ 

  Letter Of Appointment (Original)  

4 
 އަޞްލުވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 National Identity Card Original of the Person Submitting the Form (If not Submitted by the Employer) 

5 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ   އަޞްލުބިދޭސީ މީހާއަށް ވަޒީފާ ދެނީ ކުންފުންޏަކުން ނަމަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯމްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަ

National Identity Card Original of the Person signing on behalf of the company (If employed by a company) 

6 

ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  ދިވެއްސަކާއި ދެމެދު އް ނުވަތަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެ  ބިދޭސީ މީހާއާވަގުތީ ވާރކް ޕާރމިޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ
 ނޮޓަރައިޒް ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ

Notarized copy of the Agreement between a Maldivian or a Registered Company in Maldives and the Employee. 

7 
 ފޯމް ހުށަހަޅަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމަ، ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ސިޓީގެ އަޞްލު

Letter from the employer, authorizing a particular person to submit the form on behalf of the employer. (Original) 

 

  


