c
"އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން"

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)

 .1ތައާރަފް:
މި އުޞޫލަކީ ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރިއެރުން
ދިނުމުގައި ،ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ .މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ  9312އެޕްރީލް  33ވަނަ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.

 .9ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ ޙާލަތްތައް:
 9.1ބޮންޑު ކުރެވި ،ބަދަލުވާ މަޤާމު ރިޒަރވް ކުރެވިގެން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދިނުން.
 9.9މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅިގެން ،މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ،ކުރިއެރުން ދިނުމަށް
އ
ޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގަ ި
ދވޭނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަ ާ
ކރިއެރުންދިނުން( .މި ކުރިއެރުން ެ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ު
ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).
ވއްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި،
ޞލުކުރުމާއެކު ،ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މު ަ
 9.0މަތީ ތައުލީމު ހާ ި
ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުން( .މިކުރިއެރުން ދެވޭނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި
މނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހި ެ
އޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ،ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
 9.3ތަޖުރިބާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މުވަ ް
ޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި
ވނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަ ާ
ގ ކުރިއެރުންދިނުން( .މި ކުރިއެރުން ދެ ޭ
ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ެ
ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).
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 .0ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ ޙާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުންދިނުމުގައި
އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު:
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ
މި އުޞޫލުގެ  9ވަނަ ނަންބަރު ަ
ތންނެވެ.
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަ ީ
( 0.1ހ).

މޤާމު ރިޒަރވް ކުރެވިގެން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ
 .1ބޮންޑު ކުރެވި ،ބަދަލުވާ ަ

ކުރިއެރުންދެވޭނެ
ޙާލަތް:

ކުރިއެރުންދިނުން.
 .9މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅިގެން ،މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި،
ނ
ވ ީ
ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއެރުންދިނުން( .މި ކުރިއެރުން ދެ ޭ
އ
ހރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފަ ި
ކށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ ު
ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާން ޮ
ވާނަމައެވެ).
 .0މަތީ ތައުލީމު ހާޞިލުކުރުމާއެކު ،ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ
ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ،ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން
ނ
ދިނުން( .މިކުރިއެރުން ދެވޭނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެ ޭ
ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).

(ށ).

މުވައްޒަ ު
ފ  .1ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން

އިދާރާއަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް:

ތ
ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ) ނުވަ ަ
ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް
ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ،
ތކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ
 .9ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒު ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
އށް އެދި ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފޯމު“
 .0ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ”ޕްރޮމޯޝަން ަ
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(ނ) .ކުރިއެރު ް
ނ  .1މި ތިން ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާތާ ސަރުކާރު
ދެވޭނެގޮތް:

ހ
ހގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ހުރި ާ
ބަންދު ނޫން ( 30ތިނެއް) ދުވަ ު
ލިޔުންތަކާއެކު ވިއުގަ  9.3ސިސްޓަމް އިން އަޕްޑޭޓްކޮށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
މ
ށހަޅާތާ އެން ެ
 .9ހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ގިނަވެގެން  5ދުވަސްތެރޭގައި އެ ޕްރޮމޯޝަނާއި މެދު ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމާ އިދާރާއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
 .0މުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެހިގެން ދާނީ ވިއުގަ  9.3ސިސްޓަމް އިން ޕްރޮމޯޝަން ޗިޓް
ޖަހާ ތާރީޙުންނެވެ.

( 0.9ހ)

ކުރިއެރު ް
ނ ތަޖުރިބާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ،ކުރިއެރުން

ދެވޭނެ ޙާލަތް:

ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދިނުން( .މި ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ވަޒީފާގެ
އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).

(ށ) .ކުރިއެރުން
ދެވޭނެ ގޮތް:

 .3މި ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ
އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަށް ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ .ކުރިއެރުން
ޙައްޤުވާ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ވިއުގަ  9.3ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން
މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ކަމުގެ ޗިޓް ޖަހަންވާނެއެވެ.



ލތްތަކުގައި،
މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަގާމު ބަދަލުވާއިރު މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ބަދަލުވާ ހާ ަ
ގއެވެ.
ފުރަތަމަ  0މަސްދުވަސް ބަލަންވާނީ ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގެ ގޮތު ަ



ޕްރޮބޭޝަން މުއްދަތުގައި ޕްރޮމޯޝަންއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެހިގެންދާނީ ޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު
ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.



މި އުޞޫލާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
އެ އިދާރާއެއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް ކޮމިޝަނުން އަންގާނެއެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޕްރޮމޯޝަންއަށް އެދި ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފޯމު
ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:
ނވެ.
ނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުން ެ
ގގޮތަށް ކަޅު ު
ތކޮށް ކިޔަން އެނ ޭ
ވނީ ރީ ި
ނން ާ
ފއި ހުން ަ
 .1ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ަ
.9

އވެ.
ނ ެ
ރތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކު ކުރަންވާ ެ
މއް ހަމަޔަށް ހު ި
ނޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔު ެ
ހޅަ ް
މި ފޯމާއެކު ހުށަ ަ

ޕކޮޅު
ގއިވާ ސްލި ް
މގެ ފަހަތު ަ
ރތުން ދޫކުރާ ،ފޯ ު
ރގެ ފަ ާ
އދާ ާ
އ ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް ި
ތ ް
ޅމުން ،އެ ލިޔުން ަ
ރއަށް ހުށަހެ ު
އ އިދާ ާ
ޔންކުރާ ލިޔުންތަ ް
މގައި ބަ ާ
 .0މި ފޯމާއި ފޯ ު
އވެ.
ނވާނެ ެ
ނނަ ް
ލިބިގަ ް

 .1މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު
ހ .ފުރިހަމަ ނަން:

ބރު:
ރ .ފޯނު ނަން ަ

ބރު:
ށ .ދރއ .ކާޑު ނަން ަ

ޑރެސް:
މއިލް އެ ް
ބ .އީ ެ

މގެ ނަން:
ނ .މަޤާ ު

 .9ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓް
ނަން:

.0

މަރުކަޒުގެ ނަން/ޤައުމު:

ލެވެލް

ހގަ ކުރޭ).
އކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާ ަ
މ ެ
ރއިން ފޯ ާ
އވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެ ެ
ގ ި
ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް( :ތިރީ ަ

☐

.1

☐

.2

ގ
ކ ެ
ކގެ ސެޓްފިކެޓްތަ ު
ގރާމްތަ ު
ޕރޮ ް
ރގެ ް
އޖެއިން ބޭ ު
ރ ް
ނގާ ާ
މރުކަޒުތަކުން ހި ް
މދޭ ަ
ރގެ މަތީ ތަޢުލީ ު
ބ ު
ޖއިން ޭ
ރއް ެ
ނއި ާ
މރުކަޒުތަކުން ާ
މދޭ ަ
އޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީ ު
ރާ ް
ޑވްސް
ރވޭނެކަމަށް މޯލް ި
ކޜެޑިޓް ކު ެ
އގައި އެ ް
ރ ް
ނވަ ެ
ލބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެ ް
މއެކު ކޯހުން ި
މގެ ލިޔު ާ
ކރިކަ ު
ސ ފުރިހަމަ ު
ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ) ،ނުވަތަ ކޯ ް
އވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.
ފ ި
ރއްވާ ަ
ކ ަ
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫ ު
ކސް
ޓފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޯ
ކގެ ސެ ް
ރމްތަ ު
ރގް ާ
ޖގެ ޕް ޮ
ރއް ޭ
ށ ގެންދާ ާ
ރއަ ް
ކޒުތަކުން ކު ި
ނގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރު ަ
ގން ހި ް
ޓރީކޮށް ެ
ރޖިސް ަ
ގއި ަ
އޖޭ ަ
ރާ ް
މގެ ކޮޕީ.
ކމުގެ ލިޔު ު
ފުރިހަމަ ކުރި ަ
ށ
ދރާގެ ބޭނުމަ ް
އި ާ

ނން:
ފރާތުގެ ަ
ލއިގަތް ަ
ފޯމު އޮފީހަށް ބަ ަ

ގޑި:
އގަތް ަ
ފޯމު ބަލަ ި

ރޚު:
އގަތް ތާ ީ
ފޯމު ބަލަ ި

ސޮއި:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް
ނން:
ރތުގެ ަ
އދި ހުށަހަޅާ ފަ ާ
ޝނަށް ެ
ޕްރޮމޯ ަ

ރގެ ނަން:
އދާ ާ
ފޯމު ހުށަހެޅި ި

ނން:
ފރާތުގެ ަ
ލއިގަތް ަ
ފޯމު އޮފީހަށް ބަ ަ

ސޮއި:

ގަޑި:

އގަނޑު:
ސމީ ތަ ް
ދރާގެ ރަ ް
އި ާ
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#
.1

ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ހާލަތް

މުވައްޒަފު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

ބޮންޑު ކުރެވި ،ބަދަލުވާ މަޤާމު ރިޒަރވް ކުރެވިގެން ތަމްރީނު ކުރެވޭ



ކުރިއެރުން ދެވޭނެގޮތް

ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދިނުން.

މޯލްޑިވްސް

އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ކޮލިފިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީން


މަތީ ތައުލީމު ހާޞިލުކުރުމާއެކު ،ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މުވައްޒަފު
އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން

ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ

 .0ދިނުމަށް

(މިކުރިއެރުން

ދެވޭނީ

ވަޒީފާގެ

އޮނިގަނޑުގައި

ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).



ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.


ކޮމިޝަނުން

 .3މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދިނުން( .މި ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ވަޒީފާގެ (މިހާލަތާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ)
އޮނިގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް
ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).

އެންމެ

ހުށަހަޅާތާ

ގޮތެއް

އިދާރާއަށް

ނިންމާ

އަންގަންވާނެއެވެ.


މުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެހިގެން ދާނީ ވިއުގަ
9.3

ސިސްޓަމް

އިން

ޕްރޮމޯޝަން ޗިޓް

ޖަހާ

ތާރީޙުންނެވެ.

ފޯމު“

އޮނިގަނޑުގައި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ

ފުރިހަމަކޮށް

ކޮމިޝަނަށް

ޕްރޮމޯޝަން

ގިނަވެގެން  5ދުވަސްތެރޭގައި އެ ޕްރޮމޯޝަނާއި މެދު

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ”ޕްރޮމޯޝަންއަށް އެދި ލިޔުން ހުށަހަޅާ

ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ

ހުރިހާ

ލިޔުންތައް

ހަމަޖެއްސުމަށް

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ
މަރުކަޒުތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ދިނުން.

ވިއުގަ  9.3ސިސްޓަމް އިން އަޕްޑޭޓްކޮށް ކޮމިޝަނަށް

ދޫކުރައްވާފައިވާ

ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ .ނުވަތަ،

ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ).

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަޢުލޫމާތު ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއެކު

ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި އެކްރެޑިޓް ކުރެވޭނެކަމަށް

 .9ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުންދިނުން( .މި ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ވަޒީފާގެ

ގޮތުގެ

ނޫން ( 30ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ

ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ

ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގައި ،ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

މަތިން

ފުރިހަމަކޮށް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާތާ ސަރުކާރު ބަންދު

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ)

މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅިގެން ،މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ

ކުރިއެރުން



މި ތިން ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފު ހުރިހާ ލިޔުންތައް

މި ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ މުވައްޒަފު
އަދާކުރާ

ވަޒީފާ

މުވައްޒަފަށް

ހިމެނޭ

ކުރިއެރުން

ވަޒީފާގެ
ޙައްޤުވާ

އޮނިގަނޑުގެ
ތާރީޚުން

ތެރެއިން

ފެށިގެންނެވެ.

ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި
ވިއުގަ 9.3

ސިސްޓަމްގެ

ތެރެއިން

މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ

ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ކަމުގެ ޗިޓް ޖަހަންވާނެއެވެ.

