DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND EMIGRATION
MALE, REPUBLIC OF MALDIVES

IM27

10/01/2015

www.immigration.gov.mv , Email: workvisa@immigration.gov.mv, Tel: 3330460, 9199153, 9199154 Fax: 3008818

DEPOSIT REFUND FORM

ްޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑް ކުރުމަށް އެދޭ ފޯރމ
ުބިދޭސީމީހާގެ މައުލޫމާތ

EMPLOYEE INFORMATION (USE BLOCK LETTERS TO FILL THE FORM)
Full name:

:ްފުރިހަމަ ނަނ

Passport No:

:ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

Nationality:

:ުޤައުމ

Occupation:

Previous Passport No:

:ުކުރީގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ

Date of Birth:

:ްއުފަން ތާރީޚ

M

:ްކުރާމަސައްކަތ

Employment Approval No:

:ުއެޕްރޫވަލް ނަންބަރ

ފ

އ

F

Work visa card No:

ްޖިންސ

:ުވިސާކާޑް ނަންބަރ

:ްމަސައްކަތް ކުރާތަނ

Work Site:

REASON FOR REFUND [Tick where appropriate]

(ާރިފަންޑު ފައިސާ ނަގާ ސަބަބު )އެކަށީގެންވާ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖައްސަވ

Contract terminated/resigned

Employee could not come

Contract terminated due to health reasons

ްވަޒީފާއިން ވަކިވުމުން އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުނ

ް◌ްބިދޭސީ މީހާއަށް ރާއްޖެ ނާދެވުނ

ްޞިއްހީ ހާލަތު ހުރިގޮތުން އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުނ

Employer changed

No quota

Death/Deceased

Others

ްވެރިމީހާ ބަދަލުވުނ

ް◌ްކޯޓާ ނެތުނ

ްބިދޭސީ މީހާ މަރުވުނ

ްއެހެނިހެނ

If others pls specify:

ޭއެހެނިހެންނަމަ ސަބަބު ބަޔާންކުރ

ުވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައޫލޫމާތ

EMPLOYER INFORMATION
:ްފުރިހަމަ ނަނ

Employer’s full name:
Reg. No/ID card No:

:ުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ/ީޑ.ިއައ

Employer’s address:

ޫމައ

:ްބޭންކ

Bank:

Account No:
:ްއެޑްރެސ

:ުއެކައުންޓް ނަންބަރ

Mobile No:

:ުމޮބައިލް ނަންބަރ

ްޑިޕޮސިޓްގެ ތަފްޞީލ

DEPOSIT PAYMENT DETAILS

Deposited amount:
Date Paid:

:ުޑިޕޮސިޓްކުރި އަދަދ
:ްފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚ

DEPOSIT PAID TO:
MIRA

:ްފައިސާ ދެއްކި ތަނ

ާމީރ

Min. of Labour

Dept. of Immigration

ީލޭބަރ މިނިސްޓްރ

ްއިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓ

I hereby agree that the information given above is true and correct, and I request to refund the amount MRF/ US -----------------, which I deposited as security , for the above mentioned person who is no longer in the Maldives.

COMPANY SEAL

ެކުންފުނީގ
ުތައްގަ ނޑ

ެ ސެކިއުރިޓީގ، ީ އަދި އަޅުގަނޑުގެ މުވައްޒަފު ރާއްޖެއިން ފުރާފައި ވާތ.ެމަތީގައި އެވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތުކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރު ވަމެވ
.ެރުފިޔާ އަބުރާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދެމެވ/ުޑޮލަރ-------------------- ިގޮތުގައި ބެހެއްޓ

Date:

:ްތާރީޚ

Signature:

:ިސޮއ

OFFICE USE

SUBMITTER’S INFORMATION

ްއޮފީސް ބޭނުމަށ

Fee till date:
Departure date:
Name:
RC No:
Signature:

ގހ

Name:

Contact No:
ID No:
Date:
Signature:

FINGER PRINT

ުފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ
:ްނަނ
:ުމޮބައިލް ނަންބަރ
:ުޑީ ކާޑު ނަންބަރ.ިއައ

:ްތާރީޚ
:ިސޮއ

ްއިނގިލީގެ ނިޝާނ

ިޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑް ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ
(.ެސެކިޔުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާދެއްކި ރަސީދުގެ އޮރިޖިނަލް )އޮންލައިންކޮށްނަމަ އޮރިޖިނަލް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވ

.1

.ީ ކުންފުއްޏެއްނަމަ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕ.ީއަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕ

.2

.ީބިދޭސީއަކު މަރުވެގެން ފައިސާ ނެގުމަށް އެދޭ ފަރާތަކުން މަރުސާބިތު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕ

.3

( ީ ޗެކެއްގެ ކޮޕ،ްބޭންކް އެކައުންޓް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް )ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕ

.4

ްއޮންލައިންކޮށް ޑިޕޮސިޓް ދައްކާފައި ވާނަމަ ރިފަންޑް ސްލިޕ

.5

ްޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑު ކުރުމާއިބެހޭ ބައެއް ޤަވާއިދުތައ
ޭއިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމަހާ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބެހެއްޓ

.1

ް އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަނ15:30 ް އިނ08:00 ުޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ރިފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ބަލައިގަންނާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކ
.ެއެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ފޮރިން އެންޕްލޯއިމެންޓް އެންޑް އެސްޕެޓްރިއޭޓް ސަރވިސަސްގެ އޮފީހަށެވ
.ެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތައް ހުށަހެޅޭނެއެވ15 ިޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށްޓަކައ

.2

ިޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ ވާރކް ވިޒާ ކެންސަލްކޮށް ވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ ޚަރަދު◌ުގައި ފުރައިގެންދާ މީހުންނާއި ވަޒީފާދިން ފަރާތް ބަދަލުވާ މީހުންނާއ

.3

.ެ މިނޫން ޙާލަތެއްގައި ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ބެހެއްޓި ފައިސާ ދޫކޮށް ނުދެވޭނެއެވ.ެބިދޭސީ މީހާ ނިޔާވުމުންނެވ
.ެޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ރިފަންޑު ކޮށްދޭނީ އެ ފައިސާ ބެހެއްޓި ފަރާތުގެ އެކައުންޓަކަށް އެކަންޏެވ

.4

ެ އަދި އ.ެޑިޕޮސިޓް ދައްކާ ފަރާތުގެ ބޭންކާއި އެކައުންޓް ނަންބަރު ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭނެގޮތަށް ޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑް ފޯމުގައި ލިޔެފައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވ

.5

ެ ޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓާ ފަރާތުގ،ާއެކައުންޓް ނަންބަރަކީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ބޭންކަކުން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ނުވަތަ އަލަށް ހުޅުވ
.ެސައްޙަ އެކައުންޓަކަށް ވާންވާނެއެވ
.ެ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަކީ ކިޔަން އެނގޭ ސާފު ލިޔުންތަކަކަށް ވާންވާނެއެވ.6

DOCUMENTS TO SUBMIT WITH THIS FORM:
12-

345-

Original of the security deposit payment slip ( If paid online, original is not necessary)
For:
a. Individual: Copy of National Identity card
b. Company: Copy of Company Registration certificate
Dead body report ( If refunding in case of death of an employee )
Bank account verification document ( deposit slip, Copy of cheque, etc )
Refund slip ( if payment was made online )

REGULATORY GUIDELINES ON REFUND
1-

23-

Under Immigration Legislation, the security deposit submitted will be used to send back the employee to his/her respective
country, should the responsibility fall on the government . Refund forms for the security deposit, can be collected from Foreign
Employment and Expatriate Services of the Department of Immigration and Emigration on all government working days from
08:00 till 15:30.
(Application form can be downloaded from our website www.immigration.gov.mv)
All documents for refund will be verified and sent to the concerned authority within 15 days of submission.
Security Deposit will only be refunded if;
a. The Work Visa is cancelled and employer provides the return ticket, or
b. Change of employer occurs, or
c. In case of Death of the employee / worker
Under any other circumstances, security deposit will not be refunded.

456-

Security Deposit will be refunded only to the depositor's bank account.
Name of the Bank and Account number should be clearly written in the refund form. And the account should be an active account
at a Bank registered in the Maldives.
Form and other related documents should be clear and readable.

