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Department of Immigration and Emigration
Male', Republic of Maldives
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SERVICE APPLICATION FORM
ްޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމ
WORK PERMIT EXTENSION )ް(ވާރކް ޕާރމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުނ

WORK PERMIT LOST/DAMAGED )ްހަލާކުވެގެނ/ް( ވާރކް ޕާރމިޓް ގެއްލިގެނ

Details of the Employee ުވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތ
Full Name:
ްފުރިހަމަ ނަނ
Passport Number:
ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

Previous Passport Number:
ުކުރީގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

Occupation:
ުމަޤާމ

Nationality:
ްގައުމީ ނިސްބަތ

Work Permit Number:
ުވާރކް ޕާރމިޓް ނަންބަރ

Salary (USD):
) ޑޮލަރ.ްއެސ.ޫމުސާރަ (ޔ

Details of the Employer and Work Site ުވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތ
Name:
ްނަނ
Site Name:
ްސައިޓްގެ ނަނ
N.I.C. Number:
ުއައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރ

Business Registration Number:
ުވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ

Employer ID:
ީއެމްޕްލޯޔަރ އައިޑ

Phone Number:
ުފޯން ނަންބަރ

Mobile Number:
ުމޯބައިލް ނަންބަރ

Site ID:
ީސައިޓް އައިޑ

Details of Person submitting the form ުފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ
Name:
ްނަނ

N.I.C. Number:
ުއައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރ

Address:
ްއެޑްރެސ

Mobile Number :
ުމޯބައިލް ނަންބަރ

Finger Print:

ްއިނގިލީގެ ނިޝާނ

Signature:
ިސޮއ

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

.ެއިނގިލީގެ ނިޝާން ޖަހާނީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ވަގުތު ކައުންޓަރުން ފޯމް ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފުގެ ހާޒިރުގައެވ

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

Agency Stamp:
ުއޭޖެންސީގެ ތައްގަނޑ

Designation:
ުމަޤާމ

Agency Code :
ްއޭޖެންސީ ކޯޑ

Signature:
ިސޮއ

Date :
ްތާރީޚ

Declaration by Employer ުވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ އިޤުރާރ
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.

.ެއަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވ/ު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑ،ިމި ފޯމްގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއ
Name:
ްނަނ

Stamp:
ުތައްގަނޑ

Designation:
ުމަޤާމ

Phone Number:
ުފޯން ނަންބަރ

Signature:
ިސޮއ

Date :
ްތާރީޚ
FOR OFFICIAL USE ONLY )ް(ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށ

Data Verified and Form Received by:
Name:
ްނަނ
Record Card Number
ުރިކޯޑް ކާޑް ނަންބަރ
Date:
ްތާރީޚ
Signature:
:ިސޮއ

Data Verified and Entered by:
Name:
ްނަނ
Record Card Number
ުރިކޯޑް ކާޑް ނަންބަރ
Date:
ްތާރީޚ
Signature:
:ިސޮއ

Data verified and Approved by:
Name:
ްނަނ
Record Card Number
ުރިކޯޑް ކާޑް ނަންބަރ
Date:
ްތާރީޚ
Signature:
:ިސޮއ

ިވާރކް ޕާރމިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ
Documents to be submitted for work permit extension
ުބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލ
Original passport of the employee

1

)ޭ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ6 ްބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ (މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެނ
Passport data page copy (minimum 06 months validity)

2

ީ ޮވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކ
ޕ
Original and copy of national identity card of the employer

3

ީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯމްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕ،ަބިދޭސީ މީހާއަށް ވަޒީފާ ދެނީ ކުންފުންޏަކުން ނަމ
Original and copy of national identity card of the person signing on behalf of the company (If employed by a company)

4

ީވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕ
Copy of the employment contract

5

ީ ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕ،ަވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމ
Original and copy of national identity card of the person submitting the form (If not submitted by the employer)

6

ު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ސިޓީގެ އަޞްލ،ަފޯމް ހުށަހަޅަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމ
Letter from the employer, authorizing a particular person to submit the form on behalf of the employer. (Origianal)

7

ުވާރކް ޕާރމިޓްގެ އަޞްލ
Original work permit

8

ި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ،ަވާރކް ޕާރމިޓް ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން އަލުން ހައްދަން އެދޭ ނަމ
Documents to be submitted if applying to replace lost or damaged work permit
ުބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލ
Original passport of the employee

1

)ޭ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ6 ްބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ (މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެނ
Passport data page copy (minimum 06 months validity)

2

ީވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕ
Original and copy of national identity card of the employer

3

ީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯމްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕ،ަބިދޭސީ މީހާއަށް ވަޒީފާ ދެނީ ކުންފުންޏަކުން ނަމ
Original and copy of national identity card of the person signing on behalf of the company (If employed by a company)

4

ީ ޮ ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކ،ަވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމ
ޕ
Original and copy of national identity card of the person submitting the form (If not submitted by the employer)

5

ު ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ސިޓީގެ އަޞްލ،ަފޯމް ހުށަހަޅަނީ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ނޫންނަމ
Letter from the employer, authorizing a particular person to submit the form on behalf of the employer.(Original)

6

)ާ (ދިހަ ރުފިޔ10/- ީވާރކް ޕާރމިޓް އަލުން ހެއްދުމުގެ ފ
Work permit re- issue fee 10/-

7

