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EMPLOYER / WORK SITE / OCCUPATION CHANGE APPLICATION FORM 

   ފޯމް މަޤާމު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ  / ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން / ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް
EMPLOYER CHANGE OCCUPATION CHANGE (ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުން)            (ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުން) SITE CHANGE       (މަގާމު ބަދަލުކުރުން)   

  

Details of the Employee ުވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތ 

 

Details of the New Employer, Work Site and Occupation ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް، އަލަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ނުވަތަ އަލަށް ބަދަލުވާ މަގާމުގެ މަޢުލޫމާތު  އަލަށް   

 

Details of the Present Employer: ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިހާރުގެ   

  

Details of Person submitting the form   ުފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތ  

  

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

  

FOR OFFICIAL USE ONLY    (ަބޭނުމަށްރަސްމީމައެކަނި ހ )    

Full Name:  

 ފުރިހަމަ ނަން
Finger Print: 

 އިނގިލީގެ ނިޝާން

Passport Number:  

 ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

Previous Passport Number:  

ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރުކުރީގެ   

Work Permit Number:  

 ވާރކް ޕާރމިޓް ނަންބަރު

Date :  

  ތާރީޚް 

Signature: 

 ސޮއި

Name:  

 ނަން

 
Stamp:   

ނޑު  ތައްގަ

N.I.C. Number:  

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު

Business Registration Number:   

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

Phone Number: 

 ފޯން ނަންބަރު
Employer I.D:  

 އެމްޕްލޯޔަރ އައިޑީ
Site I.D: 

  ސައިޓް އައިޑީ

New Occupation:  

 އަލަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ
Salary (USD): 

(ޑޮލަރ. އެސް.ޔޫ)މުސާރަ   
Date :  

  ތާރީޚް 

New Site Name:  

 އަލަށް ބަދަލުވާ ސައިޓްގެ ނަން

Signature: 

 ސޮއި

Name:  

 ނަން

 
Stamp:   

ނޑު  ތައްގަ

N.I.C. Number:  

 އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު

Business Registration Number:   

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

Phone Number: 

 ފޯން ނަންބަރު

Date :  

  ތާރީޚް 

Signature: 

 ސޮއި

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: 

އިސޮ  

Name: 

 ނަން

 
Agency Stamp:  

ނޑު  އޭޖެންސީގެ ތައްގަ

Designation: 

 މަޤާމު
Agency Code :  

  އޭޖެންސީ ކޯޑް 

Signature: 

އިސޮ  

Date :  

  ތާރީޚް 

Data Verified and Form Received by: Data Verified and Data Entered by: Data Verified and Approved 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 ތަކެތި،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ނަމަ
Documents to be submitted for employer change 

   
  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ނަމަ

Documents to be Submitted for Work Site Change 

 

 
 

 
 

1 
 ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލު

Original passport of the employee 

2 
 ( އަހަރުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ1ޭމިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ) ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ

Passport data page copy (One year validity) 

3 
  ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީއަލަށް ވަޒީފާ

Original and copy of national identity card of the New Employer 

4 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީއަލަށް ވަޒީފާ ދެނީބިދޭސީ މީހާއަށް    ކުންފުންޏަކުން ނަމަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯމްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަ

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

3 
  ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީމިހާރުގެ ވަޒީފާ

Original and copy of national identity card of the Present Employer 

4 
ނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީމިހާރު ވަޒީފާދީފައިވަނީބިދޭސީ މީހާއަށް    ކުންފުންޏަކުންނަމަ، ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯމްގައި ސޮއިކުރުމަށް ކަ

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

5 
 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ

Copy of the employment contract 

6 
 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ

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

9 
 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) 

10 
 (ފަންސާސް ރުފިޔާ) -/50ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ބަދަލުކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

Employer change fee 50/- 

11 
 ވާރކް ޕާރމިޓްގެ އަޞްލު

Original work permit 

1 
 ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލު

Original passport of the employee 

2 
 ( އަހަރުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ1ޭމިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ) ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ

Passport data page copy (One year validity) 

3 
 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ

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

4 
 އި ކޮޕީއަޞްލާވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 Original and copy of national identity card of the employer 

6 
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) 

7 
 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ

Copy of the employment contract 

8 
 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) 

9 
 (ފަންސާސް ރުފިޔާ) -/50ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

Work site change fee 50/- 

10 
 ވާރކް ޕާރމިޓްގެ އަޞްލު

Original work permit 



 
 

  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި،މަގާމު ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ނަމަ
Documents to be submitted for occupation change 

 

 

  

 

1 
 ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓްގެ އަޞްލު

Original passport of the employee 

2 
 ( އަހަރުގެ މުއްދަތު އޮންނަންޖެހ1ޭމިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ) ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ

Passport data page copy (One year validity) 

3 
 އި ކޮޕީއަޞްލާވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 

 Original and copy of national identity card of the employer 

4 
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) 

5 
 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާ ނަމަ، ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަޞްލާއި ކޮޕީ

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

6 
 (ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި)  ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ 

Attested copies of educational/ professional certificates (If  professional) 

7 
 ( ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތި–ނޮން )އެކްސްޕީރިއަންސް ލެޓަރ 

Experience letter (If  non - professional) 

8 
 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ

Copy of the employment contract 

9 
 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) 

10 
 (ފަންސާސް ރުފިޔާ) -/50މަގާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި 

Occupation change fee 50/- 

11 
 ވާރކް ޕާރމިޓްގެ އަޞްލު

Original work permit 


