
 

 1ޞަފްޙާ:   ,9422227                                     1475 ,9422225 ,9422226ޖޮބް ެސންޓަރ ހޮޓްލައިން: 

 

 

 ހުށަހަޅާ ފޯމް  އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަށް އެދި   ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ހާލަތު ބަދަލު  19- ކޮވިޑް 
 

 

 ލަތަށް ައއި ަބދަލު ޙާަވޒީާފެގ 

 އެހެނިހެން     ރަ ކުޑަކުރުން މުސާ     ނޯޕޭ ލީްވ ގައި ހުރުމަށް ނޯޓިސް ލިބިެގން      ަވޒީފާއިން ަވކިކުރުން      

   މުާސރަ ކުޑަކޮށްފަިއާވނަަމ:

 އުނިކުރި ޢަަދދު:  _______________________   މިހާރު ލިބޭ ުޖމްލަ ޢަަދދު: _______________________ 
 

 އިތުރު ތަފްޞީލް:

 

 

 މަޢުޫލމާތު ަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަާރތުެގ 

 ___________________________ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް: __________________________ ނަްނ:ފުރިހަމަ 

 ___________________________ ފޯނު ނަންަބރު: __________________________ ކާޑު ނަންަބރު: ދ.ރ.

 ___________________________ އީެމއިލް އެްޑރެސް: __________________________ ދާިއމީ އެްޑރެސް:
 

 ަމއުލޫމާތު  ބަލަުދވެރިްނެގ

 ުގުޅން/ހުރި ާގތްކަން: އުފަން ތާީރޚް: ފުރިހަމަ ނަްނ: ނަންަބރު:ދ.ރ. ކާޑު 

_______________ ________________________________ ______________________ _______________ 

_______________ ________________________________ ______________________ _______________ 

_______________ ________________________________ ______________________ _______________ 

_______________ ________________________________ ______________________ _______________ 

_______________ ________________________________ ______________________ _______________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 2ޞަފްޙާ:   ,9422227                                     1475 ,9422225 ,9422226ޖޮބް ެސންޓަރ ހޮޓްލައިން: 

 

 

 

 މަޢުލޫމާތު ަވޒީފާ ައދާކުރާ ފަާރތުެގ ބެންކް އެަކއުްނޓް

 ____________________ ންކް އެަކއުންޓް ނަން:ބޭ ________________________ :  އެަކއުންޓް ނަންަބރުންކްބޭ

   ________________________ ންކް ނަން:ބޭ
 

 ަވޒީާފއާބެހޭ ަމއުލޫާމތު 

 ____________________ ަވޒީާފެގ މަާޤމް: ___________________________ ަވޒީފާ ައދާކުރާ ތަުނެގ ނަން:

 ____________________ އިންަޑސްޓްރީ: ___________________________ އެޑްެރސް:

 ____________________ ަވޒީފާ ފެށި ތާީރޚް: ___________________________ ފޯނު ނަންަބރު:

 ___________________________ އީެމއިލް އެްޑރެސް:

 

 މުާސރަ އާއި އިނާޔަތްތަުކެގ މަޢުލޫމާތު 

 ______________________ ސާރިވސް ާޗރޖް: _____________________ އަާސސީ މުާސރަ:

 ______________________ އެހެނިހެްނ: _____________________ އިނާޔަތްަތއް:

   _____________________ އިތުރު ަގީޑެގ ފައިސާ:

    

   _____________________ ަވޒީާފެގ އިުތރުން ލިބޭ ާއމްަދނީ:

 އިތުރު ތަފްޞީލް:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3ޞަފްޙާ:   ,9422227                                     1475 ,9422225 ,9422226ޖޮބް ެސންޓަރ ހޮޓްލައިން: 

 

 

 އިްޤރާރު 

 ، _______________   ކާޑު ނަްނބަރު  ދޭއްކަން އަްނަގއި ދިެވހި ރައްޔިތެ ، _________________________  އަހުެރން،

، ފޯާމއެކު އަުހރެްނ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަަވންސް ޯހދުމަށް އެދި ހުށަަހޅާަފއިާވ ޯފމުަގއި ދީަފއިެއާވ މަޢުލޫމާތަކީ، ެތދު ައދި ޞަްއޙަ މަޢުޫލމާތު ކަމަާށއި

 ހުށަހަޅާަފއިާވ ލިޔެކިޔުމަކީ ެތދު އަދި ޞަްއޙަ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ކަުމގައި އިުޤާރރުަވމެެވ.

ފަިއާވ ެއްއެވސް މަޢުލޫމާތަކީ ުނަވތަ ލިޔެކިޔުމަކީ ެތދު ުނަވތަ ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާެތއް ުނަވތަ ލިޔުެމއް ނޫްނ އަދި އަހުެރން ހުށަަހޅާ

ަފއިާސެއއް ކަމުަގއި ާސބިުތެވްއޖެަނމަ، އަހުެރންާނމެދު އަންަނނިިވ ފިަޔަވޅުތަްއ ެއޅިާދެނ ކަމަށް ައހުރެްނ ެއއްަބސްެވ، އަހުެރންނަށް ެއްއެވސް 

އެ ފަިއސާެއއް ައނުބރާ ަސރުކާރަށް ދެއްުކމަށާިއ، އެ ަފިއސާ ނުަދއްކާ ޮއތްހާ ހިނދަކު، އެއީ އަހުެރން ަދއުލަތަށް ަދއްކަްނޖެޭހ  ދޫކޮށްފަިއާވަނމަ،

 ދަރަްނޏެއް ކަުމަގއި ބަލަިއ، އެ ފަިއާސ އަހުރެްނެގ ކިަބއިން ހޯޭދނެ ކަމުަގއި ަޤބޫލުކޮށް، އެކަަމށް އެްއަބސްަވމެެވ.

 ުނަވތަ ؛ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުުރން .1

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެަލަވްނސް ޭދން ފަާށފައިާވނަމަ، އެ އެލަަވންސް ދިނުން ހުްއޓާލައި، އެާހތަނަށް ދޫކޮށްފަިއާވ  .2

 ައދި ؛ އެލަަވްނސް އަނުބރާ ދިުނމަށް އެްނުގާމއި އެ ފަިއސާ ހޯުދމަށް ކުރަްނޖެހޭ ކަްނކަން ކުރުން

 520ޔާެނއް ުނަވތަ ދޮުގ މަޢުލޫމާެތއް ދީފަިއާވތީ، ިދެވިހރާްއޖޭެގ ޤާޫނނުލްޢުޫޤބާތުެގ  ރަްސމީ ިއދާާރއަކަށް ދޮުގ ބަ .3

 ަވނަ ާމއްާދެގ ދަށުން ޖިާނއީ ދަޢުާވ އުފުލުން. 521ަވނަ ާމއްދާ އަދި/ނުަވތަ 

  

 ___________________________________ ނަން:

 ___________________________________ :ކާޑު ނަންަބރު އްކަން ައންަގިއދޭދިެވހި ރައްޔިތެ 

 ___________________________________ ދާިއމީ އެްޑރެސް:

 ___________________________________ :މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް

 ___________________________________ ފޯނު ނަންަބރު:

 ___________________________________ ސޮއި:

 ___________________________________ ތާރީޚް:
 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ •
 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ  •
 ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ ޙާލަތަށް ގެނެުވނު ބަދަލު  19-ކޮވިޑް •
)ޕޭ ސްލިޕް ހުށަހެޅުމަށް ޢުޒުރުވެރިވާނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބު  –ފާއިތުވި ތިން މަސްދުވަހު މުސާރަ ދިންކަން ހާމަކޮށްދޭ ލިޔުމެއް )ޕޭ ސްލިޕް( ގެ ކޮޕީ  •

 ބަޔާންކޮށްދިނުން(
 ފާއިތުވި ތިން މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭްޓމަންޓް ގެ އަސްލު  •

 

 

 

 

 އަށް އީމެއިލް ކުެރއްުވން އެެދެމެވ. jobcenter.mvcontact@ުކރުމަށްަފހު، ފޯާމއި ފޯމާެއކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް ފޯމް ފުރިހަމަ
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