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ްމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނ
MALDIVES IMMIGRATION

ްވާރކް ވީޒާގައި ހުރި މީހަކު ވަޒީފާ ދިން ފަރާތަށް ފިލައިފިނަމަ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެކަން އެންގުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފޯމ

Missing or Absconding Expatriate Reporting Form
Details of the Expatriate ުބިދޭސީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ
:ްފުރިހަމަ ނަނ
Full Name
:ުޕާސްޕޯޓް ނަންބަރ
Passport Number

:ުޤައުމިއްޔަތ
Nationality

:ަބިދޭސީ ފަރާތައް ދެމުން ގެންދިޔަ މުސާރ
Employee Salary

:ާހުއްދަ ދެވުނު ވަޒީފ
Occupation

:ްއެމްޕްލޯއީމަންޓް އެޕްރޫވަލް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ
Employment Approval Expiry Date

:ުއެމްޕްލޯއީމަންޓް އެޕްރޫވަލް ނަންބަރ
Employment Approval
:ްވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވުނު ތަނ
Work Site
:ްބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލުނު އިރު އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ހަމަޖައްސާދެއްވާފައިވާ އެޑްރެސ
Address of Expatriate before he was found Missing
:ްބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ތާރީޚ
Date which the Expatriate was found Missing

Reason for Expatriate Missing or Absconding / ުބިދޭސީ ފަރާތް ފިލަން ނުވަތަ ގެއްލެން މެދުވެރިވިކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބ

Details of the Employer ުވަޒީފާ ދިން ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ
:ްނަނ
Name
ުކާޑް ނަންބަރ.ީޑ.ި އައ/ ުރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ
Registration Number / N.I.C Number
:ްދާއިމީ އެޑްރެސ
Permanent Address
:ްމެއިލް އެޑްރެސ-ީފޯން ނަންބަރު އަދި އ
Contact Number and E-Mail Address

Declaration / ުއިޤްރާރ
އ
ި ަ އޭނާ ގެއްލިގެން ރިޕޯރޓްކުރުމަށް މިފޯމްގ.ެ އަޅުގަޑު ނިސްބަތްވާ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްްްވާފައިވާ ބިދޭސީއެކެވ/ ެމިފޯމްގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހާއަކީ އަޅުގަޑުގ
ެތކޮށް މި މުއައްސަސާގ
ް ައަށް ރިއާޔ

)6102 ީ ފެބުރުވަރ10( ާވަނަ މާއްދ77 ެ ގ2010/R-7 :ު އަދި މި މުއައްސަސާގެ ޤަވާއިދު ނަންބަރ.ެހުށަހަޅާފައިވަނީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތެވ

.ެ ކުންފުނީގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވ/ ެފަރާތުންބިދޭސީ މީހާ އޭނާގެ ޤައުމަށް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބޭނުންކުރުމާއިމެދު އަޅުގަޑުގ

The missing expatriate mentioned above is a work visa holder and who is permitted to work as my employee/a company I represent.
I agree that all the information mentioned in this form are true. To this regard, as mentioned in the Work Visa Regulation 2010/R-7,
clause 17, I/Company I represent have/has no objection in finding the missing expatriate and use his/her deposit money in sending
him back to his/her native country by the Maldives Immigration.
:ުތައްގަނޑ
Stamp

7980408:ްޯޯޯޯމބައިލ3320077ޯ:ްޯޯޯޯފެކްސ3330406ޯ:ް ޯފނinfo@immigration.gov.mvޯ:ްއީމެއިލ

:ްނަނ
Name
:ިސޮއ
Signature

www.immigration.gov.mvޯ:ްވެބްސައިޓ

ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Details of Person submitting the form
ފުރިހަމަ ނަން:
Full Name
މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ހައިސިއްޔަތު:
Designation
ފޯން ނަމްބަރ:
Phone No
ސޮއި:
Signature

އައި.ޑީ.ކާޑް ނަންބަރު:
N.I.C Number
ތާރީޚް:
Date
އިނގިލީގެ ނިޝާން:
Finger Print

މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
Documents To Be Submitted With The Application Form
7
2
3
4
5
6
7
8

ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް ( ޕާސްޕޯޓް ލިބެން ނެތްނަމަ ،ސިޓީއަކުން ސަބަބު އެންގުން)
) Passport of Expatriate,( If not available , Letter from the Employer
ބިދޭސީ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯރޓް ފޮޓޯއެއް
Expatriate Passport size photo
ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލުނު ދުވަސް ހިމެނޭ މަހުގެ ކުރީމަހުގެ ނިޔަލަށް އޭނާއަށް މުސާރަ ދީފައިވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
Salary slip till the Expatriate went missing
ދވަހާއި ހަމައަށް ވިސާ ފީ ދައްކާފައިވާ ރަސީދު (ކޮޕީ)
ބިދޭސީ ފަރާތް ގެއްލުނުކަން ރިޕޯރޓްކުރާ ު
)Visa Fee Slip (Copy
އެމްޕްލޯޔަރގެ އައި.ޑީ.ކާޑްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ
Employer National ID Card copy or Company registration copy
ބިދޭސީ ފަރާތާއިއެކު ވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ
Copy of Employment Agreement
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑްގެ ކޮޕީ
Submitter’s National ID Card Copy
ވޯރކް ޕާރމިޓް/އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ކޮޕީ
Work Permit / Employment Approval Copy

(ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށް) FOR OFFICIAL USE ONLY
ވިސާ ފީ:

ހަމައަށް ދައްކާފައި

ވިސާފީ ހަމައަށް ދައްކާފައިނުވޭ

އިތުރު ބަޔާން:

ޕާސްޕޯރޓް:

ހަވާލުކޮށްފައި

ހަވާލުނުކުރޭ

އިތުރު ބަޔާން:
އިތުރު ބަޔާން:

ބިދޭސީމީހާ އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ތާރީޚް:

ފޯމް ބަލައިގަތް އޮފިސަރުގެ މަޤާމާއި ނަން:
ތާރީޚް:
ސޮއި:

ހުއްދަދެއްވި އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ސޮއި:

އެޑް ކުރެވިފައި

ވެރިފައި ކުރެވިފައި

ވެބްސައިޓްwww.immigration.gov.mvޯ:

އެޕްރޫވް ކުރެވިފައި

އީމެއިލްޯ info@immigration.gov.mvޯ:ފންޯޯޯޯ3330406ޯ:ފެކްސްޯޯޯޯ3320077ޯ:މބައިލް7980408:

