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އިންކަމް    )ސެލްފް އެމްޕްލޯއިޑް(   ފަރާތްތަކުން   އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ  އާމްދަނީ އަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ   ގުޅިގެން   އާ   19- ކޮވިޑް 
 ހުށަހަޅާ ފޯމް   ސަޕޯޓް އެލަވަންސް އަށް އެދި 

 ޙާލަތަށް ައއި ަބދަލު އާްމދަީނެގ

 : ދަލެއް އައިސްފައިވޭތޯ ޙާލަތަށް ބަ ގެ  އާމްދަނީ 

 ބަދަލެއް ާނދޭ       ބަދަލު އަިއސްފަިއވޭ       

 ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ:  އާމްދަނީގެ ޙާލަތަށް 

 ޖޫން   މެއި     އެޕްރީލް      

 ޙާލަތަށް ަބދަލު އަިއސްަފއިާވ ތާރީޚް:  ____________________________  އާްމދަީނެގ
 

 އިތުރު ތަފްޞީލް:

 

 

 މަޢުލޫާމތު  ހުށަހަޅާ ފަރާުތެގ

 ___________________________ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް: __________________________ ނަްނ:ފުރިހަމަ 

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

 ___________________________ އީެމއިލް އެްޑރެސް: __________________________ ދާިއމީ އެްޑރެސް:

 

 ޫލމާތު ޢުމަ ބަލަުދވެރިްނެގ

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

 ާގތްކަން:

_______________ ________________________________ ______________________ ____________ 

_______________ ________________________________ ______________________ ____________ 

_______________ ________________________________ ______________________ ____________ 

_______________ ________________________________ ______________________ ____________ 

_______________ ________________________________ ______________________ ____________ 
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 ފަރާުތެގ ެބންކް އެކަުއންޓް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ

 _____________________  ނަން:  އެަކއުންޓްންކްބޭ ______________________________  ންކް އެަކއުންޓް ނަންަބރު:ބޭ

 ______________________________            ަނން: ެގންކުބޭ
 

 ލޫމާތު ޢުމައަދާުކރާ މަަސއްކަުތެގ 

 _________________________ :  މަސައްކަތް ފެށި ތާީރޚް  ________________________  :އަދާުކރާ މަަސއްކަތް

   ________________________ އިންަޑސްޓްރީ: 
 

 ަތފްޞީލް:ެގ ލަތަށް އައި ަބދަލުހާެގ މަަސއްކަތު

 

 

 މަޢުލޫމާތު  ލިބޭ އާްމދަީނެގ

 ________ ރ. _____________________ :މަސް ުދަވސް ތެރޭ ލިބުުނ އާމްަދނީ 12ފާއިތުިވ 

 ________ ރ. _____________________ އެަވރެޖްކޮށް ަމހެްއެގ ަމއްޗަށް ލިބޭ ާއްމދަނީ:

 ________ ރ. _____________________ އެަވރެޖްކޮށް ދުާވެލއްެގ މައްޗަށް ލިބޭ ާއމްދަނީ:

 ________ ރ. _____________________ އެހެނިހެން އާްމދަނީ:

 ________ ރ. _____________________ އެއްުކރެިވަފިއާވ ފައިސާ )ޭސިވްންގސް(:

  

ބަލަުދވެރިްނނަށް ލިބޭ ުމސާަރއިެގ  _________________ ބަލަުދވެރިްނެގ ޢަަދދު:
 ޖުމްލަ:

 ރ.____________________ 

 އިތުރު ތަފްޞީލް:
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 އިްޤރާރު 

 ކާޑު ނަންަބރު ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން އަްނަގިއދޭ، _________________________ އަހުެރން،

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަަވންސް ހޯުދމަށް އެދި ހުށަަހޅާަފއިާވ ފޯުމގައި ދީަފއިެއާވ މަޢުލޫމާތަީކ، ތެދު އަދި ޞަްއޙަ މަޢުލޫމާުތ   ،_______________

 ކިޔުމަކީ ތެދު ައދި ޞަްއޙަ ލިެޔކިޔުންތަކެއް ކަުމގައި ިއުޤރާުރަވެމެވ.ކަމަށާއި، ޯފމާއެކު ައހުރެން ހުށަަހޅާަފިއާވ ލިޔެ

އަދި އަހުެރން ހުށަަހޅާފަިއާވ ެއްއެވސް މަޢުލޫމާތަކީ ުނަވތަ ލިޔެކިޔުމަކީ ތެދު ުނަވތަ ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާެތއް ނުަވތަ ލިޔުެމއް 

އް ެއިޅާދނެ ކަމަށް އަހުރެްނ ެއއްަބްސެވ، ައހުެރންނަށް ެއްއެވސް ަފއިާސއެްއ ނޫން ކަުމގައި ސާިބތުެވއްެޖނަމަ، އަުހެރންނާެމދު ައންނަިނިވ ފިޔަަވޅުތަ 

ަދއްކަންެޖޭހ ދޫކޮށްފަިއާވަނމަ، އެ ފަިއސާެއއް އަނުބރާ ަސރުކާރަށް ދެއްުކމަާށއި، ެއ ފަިއާސ ނުދައްކާ އޮތްހާ ހިނދަުކ، ެއއީ އަހުެރން ދައުލަަތށް 

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

 ުނަވތަ ؛ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލުކުުރން .1

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަަވްނސް ދޭން ފަށާފައިާވނަމަ، އެ އެލަަވންސް ދިުނން ހުއްޓާލައި، އެހާތަނަށް ދޫކޮށްަފިއާވ  .2

 ައދި ؛ ފަިއސާ ހޯުދމަށް ކުރަްނޖެހޭ ކަްނކަން ކުރުންއެލަަވްނސް އަނުބރާ ދިުނމަށް އެްނުގާމއި އެ 

ރަްސމީ އިާދާރއަކަށް ޮދުގ ބަޔާެނއް ނުަވތަ ދޮުގ މަޢުޫލމާތެއް ދީފަިއާވތީ، ދިެވިހރާްއޖޭެގ ޤާނޫނުލްުޢޤޫބާުތެގ  .3

 ަވނަ މާްއދާެގ ދަށުން ޖިާނއީ ދަުޢާވ އުުފލުން. 521ަވނަ މާއްދާ ައދި/ުނަވތަ  520

  

 ___________________________________ ނަން:

 ___________________________________ ކާޑު ނަންަބރު: ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ

 ___________________________________ ދާިއމީ އެްޑރެސް:

 ___________________________________ މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:

 ___________________________________ ފޯނު ނަންަބރު:

 ___________________________________ ސޮއި:

 ___________________________________ ތާރީޚް:
 

 

 
 

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް 

 ދިެވހި ރައްޔިެތއްކަން ައންަގިއދޭ ކާޑުެގ ކޮޕީ •
 ދެޭވނެފަދަ ލިޔުެމއް:ފަާރތެއްަކން ކަށަވަރުކޮށް ަރއްާވ ކު އަިމއްލަ މަަސއްކަތް •

 ހުްއދަިއެގ ކޮޕީ ،ކުރަނީ ުހއްަދއެއް ނަަގއިެގން ަކމުަގިއަވނީަނމައަިމއްލަ މަަސއްކަތް  -
 އެ ެއއްަބސްުވުމެގ ކޮޕީ ،ހަާވލުކުރިަކުމެގ އެްއަބސްުވމެއް ާވނަމަ  މަަސއްކަތް -

 ައުގކުެރިވަފއިާވ އިްނޮވއިސް ތަުކެގ ކޮޕީ އްމަސައްކަތްތަ މަްސުދަވސް ެތރޭ ކޮށްފައިާވ  6ފާއިތުިވ  •
 މަްސުދަވުހެގ ބޭންކް ސްޓޭްޓމަންޓް ެގ ައސްލު  3ފާއިތުިވ  •

 އިލް ކުެރއްުވން އެެދެމެވ.އަށް އީމެ contact@jobcenter.mvފޯމް ފުރިހަމަުކރުމަށްަފހު، ފޯާމއި ފޯމާެއކު ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންތައް 

mailto:contact@jobcenter.mv
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