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WORK VISA APPLICATION FORM

ފޯމް އަށް އެދޭ ޒާ ވާރކް ވީ 

Details of the employee  ުވަޒީފާ އަާދކުރާ ީމާހގެ ަމޢުލޫމާތ  

Full name 

 ފުރިހަަމ ަނން 

Passport number 

 ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަރު 
Previous passport number 

ޕާސްޕޯްޓ ަނންބަރު ކުރީެގ   

Passport expiry date 

ުމއްދަުތ ހަމަާވ ތާީރޚް ޕާސްޕޯޓް 
Nationality 

 ގަުއމީ ނިސްބަތް 

Employment approval number 

އެމްޕްލޯިއމަްނޓް އެޕްޫރވަލް ނަްނބަރު 
Date of birth 

 އުފަްނ ތާީރޚް 

Details of the employer and work site  ފަރާާތިއ މަސަްއކަތްކުާރ ަތުނގެ ަމޢުލޫމާތު ވަޒީފާ ޭދ
Full name 

ފުރިހަަމ ަނން 

Company registration number  

ކުންުފީނގެ ރަޖިްސޓަރީ ަނންބަރު 
Phone number 

ފޯން ަނންބަރު 

ID card number (If an individual) 

)ައމިއްަލ ފަރުެދއްަނމަ(އައިީޑ ކާުޑ ަނންބަރު   

Mobile number 

މޯބައިލް ަނންބަރު 

Work site 

މަސައްކަްތކުރާ ަސއިޓް 
Company seal 

ތަްއގަނޑު 

Name of signee 

ސޮއިކުރާ ފަރާުތގެ ަނން 

Designation of signee 

ސޮއިކުާރ ފަރާުތެގ ަމގާމު  

I/We declare the information provided in this form is true & undertake to bear all costs concerning 

the employee. I/We shall also make all necessary arrangements for the employee’s departure. 

ކަމެއްގެ މުއްދަތުގައި ދިމާވާ ހުރިހާ  ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ދިވެހި މިފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހާ 
އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވެ.އަޅުގަނޑު ފުރުވާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ގައި މީނާ ރާއްޖެއިން ޒިންމާ ނެގުމަށާއި، އެއްވެސް ހާލަތެއް 

Date 

ތާރީޚް 

Signature 

ސޮއި

Submitter’s information  ފޯމް ހުަށހަޅާ ަފާރތުގެ މަޢުލޫމާތު 
Full Name 

 Signature ފުރިހަަމ ަނން 

 ID card number ސޮއި

 އައިީޑ ކާުޑ ަނންބަރު 
Mobile number 

 މޯބައިލް ަނންބަރު 
Date 

 ތާރީޚް 

Passport and work visa card collected by  ަހވާލުިވ ފަާރުތގެ ަމޢުލޫމާތުކާާޑ  އަިދ ާވރކް ވީޒާ  ޕާސްޕޯޓް
Full Name 

ަނން ފުރިހަަމ   Signature 

 ID card number ސޮއި

 އައިީޑ ކާުޑ ަނންބަރު 
Mobile number 

 މޯބައިލް ަނންބަރު 
Date 

 ތާރީޚް 

FOR OFFICIAL USE ONLY ) ްހަ މައެކަނި ރަސްމީ  ބޭނުމަށ( 

Information checked and form received by    ާހަވާުލވި މަޢުލޫމާތު ޗެްކކޮށް އެޕްލިޭކަޝން ޯފމ

Name 

 ނަން 
Record card number 

ރިކޯޑް ކާޑު ނަްނބަރު 
Signature 

ސޮއި

WORK VISA 

 ވާރކް ވިޒާ 
WORK VISA CARD 

ކާޑް  ޒާ ވާރކް ވި  
LOST/DAMAGED CARD 

ކާޑު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން  ޒާ ވާރކް ވި  

Passport Size Photo of the 

employee (Photo shall 

comply with Immigration 

passport photo standard) 

ފޮޓޯ )މޯލްޑިްވްސ  1ެގ މީހާ ބިދޭސީ

ނޑައަޅާފައިާވ  އެމިގްރޭޝަން އިން ކަ

މިންގަޑާ އެއްގޮތަށް ނަގާފައިވާ ޕާސްޕޯޓް

ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް( ޕާސްޕޯޓް

Maldives Immigration
Male, Republic of Maldives

ޯމލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

c
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Documents to be submitted with the application form                                                                                                      ޭލިޔުންތައް  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  

  - Original passport of the employee (minimum 6 months validity) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު އޮތް( 6)މަދުވެގެން  އަސްލު ޓްގެ ޕާސްޕޯ މީހާގެ ބިދޭސީ -1

 Copy of the employment approval issued to the employee - ގެ ކޮޕީއެޕްރޫވަލް  ބިދޭސީމީހާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް -2

 -/Work visa card fee MVR50ރ 55=/ވާރކްވީޒާ ކާޑު ހެއްދުމަށް  -3

ނޑައަޅާފައިވާ އިމިގްރޭޝަންމޯލްޑިވްސް ) ސައިޒުގެޕާސްޕޯޓް  ފޮޓޯ 1ބިދޭސީ މީހާގެ  -4  ނަގާފައިވާ، ވާރކް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަންއާއެކު މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފޮޓޯއެއް( މިންގަޑާ އެއްގޮތަށްޕާސްޕޯޓް އިން ކަ

Passport size photo (1 Photo) of the employee (Photo shall comply with Maldives Immigration passport photo standard and must be a photo which was not submitted 
with a previous work visa application) 

 ކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ކްލިނިކް އަކުން ހަދާފައިވާ ބިދޭސީމީހާގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓްގެ އަސްލު އިދާރާއިން ހުއްދަ ދޫވީޒާއަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ހެއްދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ  ވާރކް -5

Medical health screening report of the employee issued from a hospital/clinic authorized by the relevant government authority 

 Work visa submission receipt (IM29)  -ވާރކް ވީޒާ ސަބްމިޝަން ރިސިޕްޓް   -6

 ނޯޓް: 
 ީއެކްސްޕެޓް އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީ" ގެ ދަށުން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކޮމްޕެނީގައި އިންޝުއަރ ކުރައްވާފައިވާނަމައެވެ.އަށް އެދޭ ބިދޭސީމީހާ ޒާވާރކް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނީ ވާރކް ވ" 

Application for work visa will be accepted if the employee is insured under the “expatriate insurance policy” issued from Allied Insurance Company. 
  

 

 ީމަހަށް ދައްކަވާފައިވާނަމައެވެ.  3ޒާގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކުރިއަށް އޮތް މް ބަލައިގަނެވޭނީ ވާރކް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯވާރކް ވ 

Application for work visa will be accepted if the work visa fee is paid for minimum 3 months from the date of submission of the application 

 


