DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION
MALE’, REPUBLIC OF MALDIVES

IM26

www.immigration.gov.mv , Email: workvisa@immigration.gov.mv, Tel: 3330460, Fax: 3008818

DEPOSIT FORM
NEW ARRIVAL

EMPLOYER CHANGE

ުބިދޭސީމީހާގ ެ މަޢ ު ލޫމާތ

EMPLOYEE INFORMATION [USE BLOCK LETTERS TO FILL THE FORM]
Name:
Passport No:

Passport Expiry Date:

Nationality:

Date of Birth:

Previous Passport No:

Sex:

Employment Approval No:

Work visa card No:

Occupation:

Work Site:

M

F

ުވަޒީފާދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

EMPLOYER INFORMATION
Employer:
Reg. No/ID Card No:

Email:

Employer Address:

Mobile No:

Name of the Bank

Bank A/C No:

ް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާއި މިގާނޫނު ގެދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ1/2007 ،ިމަތީގައިވާ ބިދޭސީ މީހާގެނައުމަށް މިފޯމްގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއ
ިއަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ އަދި މަދަނީ ދަޢުވާއުފުލޭނެކަމަށާއި އަދ/ު ބިދޭސީ މީހާއާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ އަޅުގަނޑ،ިމީނާގެ ވާކް ވީޒާ ފީދެއްކުމަށާއ
ީފޮނުވާލުމަށް ބީދޭސ/ް އޭނާ ފުރުވާލުމަށ،ަކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުރުވާނުލައިފިނަމ، ްފޮނުވާލުމަށް އެންގުމުނ/ްފުރުވާލުމަށ

ްއިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފްވެގެން ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެއިނ

.ެމީހާއަށް ދެއްކިފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއި މެދު އެއްވެސް ޢިއުތިރާޒެއްނެއްކަމަށް އެބަސްވެ ސޮއިކުރަމެވ
I/We agree that the information provided in the form is true, to pay the Work Visa fee according to Maldives Immigration Act
1/2007 & enacted regulation Under The Act, avoid any action which may violate rules & regulations, repatriate the employee when
the contract is over or Department of Immigration & Emigration issues an order/advices to repatriate the employee in given period.
I/we also agree that the Department of Immigration & Emigration has full authority to utilize the deposited funds in case the
employer/employee commits any action which violates enacted rules & regulations of The Maldives

Employer/Authorized Signature:

Date:

[Company Seal]

ުކުރީގައި ވަޒީފާދިން ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ

PREVIOUS EMPLOYER INFORMATION
Employer:
Reg.No/ ID Card No:

Email:

Employer Address:

Mobile No:

Date:

Employer/ Authorized Signature:

SUBMITTER’S INFORMATION

RECEIVED BY

CHECKED BY

Name:

Name:

Name:

ID Card No:

Record Card No:

Record Card No:

Mobile No:

Deposit Fee:

Date:

Office Tel. No:

Deposit Fine:

Record Card No:

Date:

Signature:

Date:

Signature:

Finger Print: ( RIGHT THUMB)
Finger print shall be taken
over the counter, during

Signature:

submission of this form.

ަ އެއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ އެއް ދުވަހުގެތެރޭގައި އިމިގްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލ،ު ހުށަހެޅޭ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ އަދި ފޯމްގައިވާމަޢުލޫމާތާއި ދީމާވޭތޯ ޗެކްކުރުމަށްފަހ،ިފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ދެވޭ އޮރިޖިނަލް ރިސިޕްޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއ
ެލިބޭގެއްލުމަކަށް މިޑިޕާ ޓްމަންޓް އިން ޒިންމާނުވާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވ/ް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ހުށަނާޅާވަނިކޮށް ދިމާވާ މައްސަލައަކަށ.ެހައްލުކުރަންވާނެއެވ
Note: Please turn over & read essential information on page 2.

ޑިޕޮސިޓް ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި


ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަލަށް އަންނަފަރާތެއްނަމަ ،އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ ކޮޕީ



ވަޒީފާދޭފަރާތަކީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ ،ކުންފުނި ،ކްލަބް ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އަދި ލޯކަލް
އިންވެސްޓްމެންޓެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ



ގެންނަން ގަސްތުކުރާ ބިދޭސީމީހާގެ ،މުއްދަތުހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ޑާޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ )އެންމެމަދުވެގެން ޕާސްޕޯރޓް މުއްދަތުގައި  6މަސްދުވަސް
އޮންނަންވާނެއެވެ.



ގެންނަން ގަސްތުކުރާ މީހާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވާ ފައިސާ

ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން


ފޯމް ފުރަންވާނީ އިނގިރޭސި ކެޕިޓަލް އަކުރުންނެވެ.



ޓިޕެކްސްޖަހާފަވާ ފޯމްތަކާއި އުނިއިތުރުގެނެސްފައިވާ ފޯމްތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.



ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ސީލް ޖަހަންވާނެއެވެ.



ޑިޕޮސިޓް ފޯމް ހުށައަޅާ ފަރާތްތުގެ އިގިލީގެ ނިޝާން ފޯމް ހުށައަޅާވަގުތު ކައުންޓަރުން ނެގޭނެއެވެ.

ޗެކުން ފައިސާ ދައްކަނީނަމަ ސަމާލުވާންވީ ކަންތައްތައް
ޗެކްގެ ނުފުށުގައި ޗެކް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިޔަންވާނެއެވެ.


ނަން



ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ނަންބަރު



މޮބައިލް ނަންބަރު



އެޑްރެސް ޖަހާފައި އޮތުން

 ހުށަހަޅާ ޗެކުގައި އަކުރެއް ނުވަތަ ފިއްޔެއް ކަނޑާފައިވާނަމަ ،އެތަނެއްގައި ޗެކްގެ ވެރިފަރާތުގެ ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.
ތަކ ުނ ް ހުށ ަ ހަޅާ ޗ ެ ކ ް ތަ ކ ުގަ އި އެ ތަނެއްގެ ތައްގަނޑު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ޝ ަަނ ަނ ްއިޒޭ
ނިަ،މް ޢިއ ްޔާ އ ަ ދި އެނ ޫ ނ ް ވ ެސ ް އޮ ގ
ބްފު ޖ
ލ ަނ
 ކ ް ކު
ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އާއި ބެހޭ ބައެއް ޤަވާއިދު
 .1ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އަކީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް
ބެހެއްޓޭފައިސާއެކެވެ.
 .2ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ހަމަ އެކަނި އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް މޮނިޓަރިންގް އެންޑް ރިޕެޓްރިއޭޝަން ޑިވިޜަނުންނެވެ.
 .3ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  08:30އިން  14:30އާއި ދެމެދުއެވެ.
 .4ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ


ނަގުދު ފައިސާއިން



ކޭޝް ކާޑް



ޗެކަކުންނަމަ ބޭންކް ގެރެންޓީޖަހާފައިވާ ޗެކަކުން )ހުށަހަޅާދުވަސް ނުލާ  5ދުވަހުގެ ގެރެންޓީ ޖަހަފއިވުން(

 .5ބިދޭސީމީހާ ރާއްޖެ އައުމުގެ  24ގަޑިއިރު ކުރިން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.
 .6ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުދައްކާ ވަނިކޮށް ބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެނަމަ ،އެމީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާގެ އިތުރުން  2000/-ރުފިޔާގެ
ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުންނެވެ .އަދި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި އެފަހަރަކު ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް  500/-ރުފިޔާ މިދެންނެވި ޖޫރިމަނާގެ ތެރެއަށް
އިތުރުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
 .7ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބިދޭސީމީހާގެ ނަމުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އެހެން ބިދޭސީއަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނޭއެވެ .އަދި
ބިދޭސީމީހާއަށް ވަޒީފާދިން ފަރާތް ބަދަލުވިކަމުގައި ވިޔަސް  ،ބިދޭސީމީހާއަށް އަލަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމަށް މިފައިސާ ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 .8ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ،އޮފީސްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ،ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް
ޑިޕޮސިޓް ފައިސާދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
 .9ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދަށްވެސް ބަދަލުއަންނާނެއެވެ .އަންނަ ބަދަލާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ އެފައިސާ
ދެއްކުމަށް ޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓި ފަރާތަށް އެންގުމުން  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ އިމިގްރޭޝަންއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
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