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WORK PERMIT CANCELLATION APPLICATION FORM 

ފޯމް ވާރކް ޕާރމިޓް ބާޠިލުކުރުމަށް އެދޭ 
Details of the Employee ުވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތ 

 

Reason for Cancellation   ުކެންސަލްކުރާ ސަބަބ  

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

  

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

  

Details of Person submitting the form   ުފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ  

 

FOR OFFICIAL USE ONLY    (ަބޭނުމަށްރަސްމީމައެކަނި ހ )    

Full Name:  

 ފުރިހަމަ ނަން

Passport Number:  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

Previous Passport Number:  

ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުކުރީގެ   

Nationality: 

 ގައުމީ ނިސްބަތް

Work Permit Number: 

 ވާރކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު

    
Work Permit Expiry Date: 

 ވާރކް ޕާރމިޓް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
    
 

  
Date of Departure:  

ފުރާ ތާރީޚް/ރާއްޖޭން ފުރި  

 

Cancellation on completion of Employment Contract / Resignation (ްވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކެންސަލްކުރުމަށ)   

Cancellation of a valid work permit while employee is abroad (ްބިދޭސީ މީހާ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުއްޓާ ވާރކް ޕާރމިޓްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ކެންސަލްކުރުމަށ)   

Cancellation due to death of the Employee (ބިދޭސީ މީހާ މަރުވުމުން ކެންސަލްކުރުމަށް)    

Cancellation of Lost Employee (ބިދޭސީ މީހާ ފިލައިގެން ކެންސަލްކުރުމަށް)    
 

Name:  

 ނަން

Site Name:  

 ސައިޓްގެ ނަން

N.I.C. Number:  

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު

Business Registration Number:   

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

 
Stamp: 

ނޑު  ތައްގަ

Site ID: 

 ސައިޓް އައިޑީ

Employer ID:  

 އެމްޕްލޯޔަރ އައިޑީ

Phone Number: 

 ފޯން ނަންބަރު
Mobile Number:  

 މޯބައިލް ނަންބަރު

Date :  

  ތާރީޚް 
Signature: 

 ސޮއި

Name: 

 ނަން

 
Agency Stamp:  

ނޑު  އޭޖެންސީގެ ތައްގަ

Designation: 

 މަޤާމު
Agency Code :  

  އޭޖެންސީ ކޯޑް 

Signature: 

އިސޮ  

Date :  

  ތާރީޚް 

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 submission of the form in presence of staff receiving the Form 

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

 ސޮއި

Data Verified and Form Received by: Data verified for Cancellation: Data verified and Cancelled 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  



 

 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތިވާރކް ޕާރމިޓް ބާޠިލުކުރުމަށް އެދޭ 
Documents to be submitted with work permit cancellation application form 

1 
 އި ކޮޕީއަޞްލާވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 Original and copy of national identity card of the employer 

2 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ   އި ކޮޕީއަޞްލާބިދޭސީ މީހާއަށް ވަޒީފާ ދެނީ ކުންފުންޏަކުން ނަމަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯމްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަ

Original and copy of national identity card of the person signing on behalf of the company (If employed by a company) 

3 
 އި ކޮޕީއަޞްލާވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

  Original and copy of national identity card of the person submitting the form (If not submitted by the employer) 

4 
 (ކެންސަލްކުރުމަށް ހުށަހަޅަނީ ބިދޭސީ މީހާ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ނަމަ)ބިދޭސީ މީހާގެ ޓިކެޓް ކޮޕީ 

 Ticket copy (If submitting the form before the departure date) 

5 
 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) 

6 
 (ބިދޭސީއަކު ފިލައިގެން ވާރކް ޕާރމިޓް ކެންސަލްކުރާ ނަމަ)ގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ " ޕޮލިސް ރިޕޯޓް"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ 

Original and copy of the police report isssued by Maldives police service (For the cancellation of Lost Employee’s Work Permit)  

7 
 ވާރކް ޕާރމިޓްގެ އަޞްލު

Original work permit 

 
 


