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 )ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު( ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރިއެރުން 

 
 

 :ތައާރަފް  .1
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރިއެރުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް،  ،މި އުޞޫލަކީ

ވަނަ ދުވަހުން  33 ޕްރީލްއެ 9312ފަށާނީ މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން  ކުރާ އުޞޫލެވެ.ދިނުމުގައި، ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ބަޔާން

  ފެށިގެންނެވެ.

 

 ކުރިއެރުން ދެވޭ ޙާލަތްތައް:ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުގެ ދަށުން  ގެ ސިވިލް ސަރވިސް  .9

 ދިނުން.ކުރިއެރުންވަޒީފާގެ ނަށް ބަދަލުވާ މަޤާމު ރިޒަރވް ކުރެވިގެން ތަމްރީނު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ،ބޮންޑު ކުރެވި 9.1

ނޑުގައި، ކުރިއެރުން ދިނުމަށް މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ، މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅިގެން 9.9  ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ނޑުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގަިއ  ދިނުން.ުކރިއެރުން މަތިން ކަ )މި ކުރިއެރުން ެދވޭނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 (އެވެ.ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމަ

ނޑުގައި ވަޒީފާގެ ހިމެނޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަފު ،ރިޢާޔަތްކޮށް ށްތަޖުރިބާއަ ،ހާިޞލުކުރުމާއެކު ތައުލީމު މަތީ 9.0  ،އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް ކުރިއެރުން ނޑުގައި  ވަޒީފާގެ ދެވޭނީ މިކުރިއެރުން. )ދިނުން ކުރިއެރުންވަޒީފާގެ  މަތިން ގޮތުގެ ކަ  އޮނިގަ

 (.ވާނަމައެވެ ފުރިހަމަވެފައި ކަމެއް ހުރިހާ ހިެމނޭ ޝަރުޠުގައި ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ނޑައަޅާފައިވާ  9.3 ނޑުގައި، ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަ ތަޖުރިބާ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މުވަްއޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޝަރުދިނުންކުރިއެރުންވަޒީފާެގ ގޮތުގެ މަތިން  ޠުގައި . )މި ކުރިއެރުން ދެޭވނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 (އެވެ.ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމަ



   

 
 

ISO REF: CSC-PD02 -V01-R03 

ަމޖީީދަމގު  ސިވިލް ަސރިވސް ކޮމިަޝން،  
މާލެ، ދިވެިހާރއްޖެ    

ުު 

 0030033ފެކްސް:   0033033ފޯން:
 www.csc.gov.mvވެްބސައިޓް:   admin@csc.gov.mvެމއިލް: އ

 

ޙާލަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުންދިނުމުގައި  ދެވޭ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް  .0
 :އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު 

ނީ ޢަމަލުކުރާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންދިނުމުގައި ޙާނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ  9މި އުޞޫލުގެ 

 ގޮތްތަކުގެ މަީތންނެވެ. އަންނަނިވި 

)ހ(.  0.1
 ނެދެވޭކުރިއެރުން

 ޙާލަތް:
 

 

 

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

  .ދިނުންކުރިއެރުން

ނޑުގައި، ، ގުޅިގެން ޙާޞިލުކުރުމާ ތަޢުލީމު މަތީ .9 މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ )މި ކުރިއެރުން ދެޭވީނ  ދިނުން.މަތިން ކުރިއެރުން ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަ

ނޑުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ ުހރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފަިއ  ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 (އެވެ.ވާނަމަ

މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ  ،ތަޖުރިބާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ތައުލީމު ހާޞިލުކުރުމާއެކު މަތީ .0

ނޑުގައި ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ކުރިއެރުން ދިނުމަ ،ވަޒީފާގެ އޮނިގަ ށް ކަ

ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެޭނ  ދިނުން. )މިކުރިއެރުން ދެވޭނީ ވަޒީފާގެ އޮނިގަ

 ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމައެވެ.(

 
 މުވައްޒަފު (. ށ)

 އިދާރާއަށް
 ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 :ލިޔުންތައް

މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުން  ރާއްޖޭގެ .1

ހިންގާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ )އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ( ނުވަަތ 

އެކްރެޑިޓް  ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި

 ،ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. ނުވަތަ
 

ތަޢުލީމު ދޭ މަރުކަޒުަތކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ރާއްޖޭގެ  މަތީ ހިންގާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި .9

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 “ފޯމު ހުށަހަޅާ ލިޔުން އެދި ޕްރޮމޯޝަންައށް” ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ .0
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 ކުރިއެރުން (. ނ) 
 :ދެވޭނެގޮތް

 ސަރުކާރު  ހުށަހަޅާތާ އިދާރާއަށް ފުރިހަމަކޮށް ލިޔުންތައްހުރިހާ  މުވައްޒަފު ޙާލަތުގައި ތިން މި .1

ހުރިާހ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ، މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުގެ ތެރޭގައި ދުވަުހގެ( ތިނެއް) 30 ނޫން ބަންދު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޝަނަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް އިން ސިސްޓަމް 9.3 ވިއުގަ ލިޔުންތަކާއެކު

 އެންމެ  ހުަށހަޅާތާ ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރޮމޯޝަންހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް  .9

 އިދާރާއަށް  ނިންމާ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުން މެދު  ޕްރޮމޯޝަނާއި އެ  ދުވަސްތެރޭގައި 5 ގިނަވެގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

ޕްރޮމޯޝަން ޗިޓް ސިސްޓަމް އިން  9.3މުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެހިގެން ދާނީ ވިއުގަ  .0

 .ޖަހާ ތާރީޙުންނެވެ

ކުރިއެރުްނ )ހ(  0.9
 ޙާލަތް: ނެދެވޭ

ނޑުގައި، ވަޒީފާގެ ހިމެނޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މުވައްޒަފު ރިޢާޔަތްކޮށް، އަށް ތަޖުރިބާ ކުރިއެރުން  އޮނިގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ވަޒީފާގެ . )މި ކުރިއެރުން ދެވޭނީ ދިނުންކުރިއެރުންވަޒީފާގެ ދިނުމަށް ކަ

ނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ވާނަމަ  (އެވެ.އޮނިގަ

 
 ކުރިއެރުން(. ށ) 

 :ގޮތް ދެވޭނެ
މި ޙާލަތުގައި މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނީ މުވައްޒަފު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ހިމެނޭ ވަޒީފާގެ  .3

ނޑުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަށް ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ކުރިއެރުން  އޮނިގަ

ގެ ތެރެއިން ސިސްޓަމް 9.3ޙައްޤުވާ ތާރީޚުގައި ނުވަތަ އޭގެ ކުރީގެ ތާރީޚެއްގައި ވިއުގަ 

 މުވައްޒަފަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ކަމުގެ ޗިޓް ޖަހަންވާނެއެެވ. 

 ެހާަލތްތަކުގައި ބަދަލުވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުގެ ބަދަލުވާއިރު މަގާމު މުވައްޒަފުންގެ ދެވޭ ކުރިއެރުން މަގާމުގ، 

 .ގޮތުަގއެވެ މުއްދަތުގެ ޕްރޮބޭޝަން ބަލަންވާނީ މަސްދުވަސް 0 ފުރަތަމަ

 ުޕްރޮބޭޝަންގެ މުއްދަތު  މޯޝަން ހަމަޖެހިގެންދާނީހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮ ދިށް އެއްދަތުގައި ޕްރޮމޯޝަންއަޕްރޮބޭޝަން މ

 ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ. 

 ިނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުގައި ސަރވިސްގެ ސިވިލް ދިވެހި ފަރާތްތަކާމެދު ޚިލާފުވާ އުޞޫލާ މ އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު މަތިން ގޮތުގެ  ކަ

 ކޮމިޝަނުން އަންގާނެއެވެ. ރާއެއްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށްއެ އިދާ
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 ފޯމު  ހުށަހަޅާ  ލިޔުން އެދި  ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ޕްރޮމޯޝަންއަށް 
 ފޯމު ފުރުމުގައި އަދި ހުށަހެޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް:

 ހުންަނންާވނީ ރީިތކޮށް ކިޔަން އެނޭގގޮތަށް ކަޅު ުނވަތަ ނޫކުލައިގެ ގަލަމަކުންެނވެ.ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްަފއި  .1

 މި ފޯމާއެކު ހުށަަހޅަްނޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔުެމއް ހަމަޔަށް ހުިރތޯ ރަނގަޅަށް ބަލާ ޗެކު ކުރަންވާެނެއވެ.  .9
ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކޮށް ިއދާާރގެ ފަާރތުން ދޫކުރާ، ފޯުމގެ ފަހަތުަގއިވާ ސްލިްޕކޮޅު މި ފޯމާއި ފޯުމގައި ބަާޔންކުރާ ލިޔުންތަްއ އިދާާރއަށް ހުށަހެުޅމުން، އެ ލިޔުންަތްއ  .0

 ލިބިގަްނނަްނވާނެެއވެ. 
 

 

 މުވައްޒަފުގެ މައުލޫމާތު  .1
 ހ. ފުރިހަމަ ނަން:  :ނަންަބރު ފޯނު. ރ 

 :ނަންަބރު ކާޑު. ދރއށ.   :އެްޑރެސް އީެމއިލް. ބ 

 މަޤާުމގެ ނަން:ނ.  
 

 ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓް  .9
 ނަން: ލެވެލް  މަރުކަޒުގެ ނަން/ޤައުމު:

   

   

   

 
 )ތިރީަގިއވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެެރއިން ފޯާމެއކު ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ފާަހގަ ކުރޭ.(  ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް: .0

 

މްތަުކގެ ސެޓްފިކެޓްތަުކެގ ރާްއޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީުމދޭ ަމރުކަޒުތަކުންާނއި ާރއްެޖއިން ޭބުރގެ މަތީ ތަޢުލީުމދޭ ަމރުކަޒުތަކުން ހިްނގާ ާރްއޖެއިން ބޭުރގެ ްޕރޮްގރާ  .1 ☐
ެރްއގައި އެްކޜެޑިޓް ކުެރވޭނެކަމަށް މޯލްިޑވްސް ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަުކރިކަުމގެ ލިޔުާމއެކު ކޯހުން ިލބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެްނވަ، ()އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ 

 ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދޫުކަރއްވާަފިއވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.

ގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ޯކސް ރާްއޖޭަގއި ަރޖިސްަޓރީކޮށްެގން ހިްނގާ މަތީ ތަޢުލީމު ދޭ މަރުަކޒުތަކުން ކުިރއަްށ ގެންދާ ާރއްޭޖގެ ޕްޮރގްާރމްތަުކގެ ސެްޓފިކެޓްތަކު  .2 ☐

 ފުރިހަމަ ކުރިަކމުގެ ލިޔުުމގެ ކޮޕީ.

 އިާދރާގެ ބޭނުމަށް 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން: ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:

 ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު: ސޮއި:

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

 ޕްރޮމޯޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް 

 ޕްރޮމޯަޝނަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ފަާރތުގެ ަނން: :ނަން ިއދާާރގެ ހުށަހެޅި ފޯމު 

 ފޯމު އޮފީހަށް ބަަލއިގަތް ަފރާތުގެ ަނން:  ސޮއި:

ނުޑ:   ގަޑި:  އިާދރާގެ ރަްސމީ ތަްއގަ

1ޖަދުވަލު   

 



 

  

 

 ކުރިއެރުން ދެވޭނެގޮތް  މުވައްޒަފު އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް  ކުރިއެރުން ދެވޭނެ ހާލަތް  #

1. 
 ކުރެވޭ  ތަމްރީނު ކުރެވިގެން ރިޒަރވް މަޤާމު ބަދަލުވާ ،ކުރެވި ބޮންޑު

 .ކުރިއެރުންދިނުން ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފުންނަށް

 ެބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން މަރުކަޒުތަކުންނާއި ތަޢުލީމުދޭ މަތީ ރާއްޖޭގ 
 ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން ހިންގާ މަރުކަޒުތަކުން ތަޢުލީމުދޭ މަތީ

( އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ) ކޮޕީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
 ލިބޭ  ކޯހުން ލިޔުމާއެކު ކަމުގެ  ފުރިހަމަކުރި ކޯސް ނުވަތަ

 ކުރެވޭނެކަމަށް  އެކްރެޑިޓް  ވަރެއްގައިފެން ވަކި ސެޓްފިކެޓް
 ދޫކުރައްވާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް
 ،ނުވަތަ. ކޮޕީ ލިޔުންތަކުގެ 

 
 ިދޭ  ތަޢުލީމު މަތީ ހިންގާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ރާއްޖޭގައ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ ގެންދާ ކުރިޔަށް މަރުކަޒުތަކުން
 ކަމުގެ  ފުރިހަމަކުރި  ކޯސް ނުވަތަ ކޮޕީ  ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ 

 .ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ
 

 ާހުށަހަޅާ  ލިޔުން އެދި ޕްރޮމޯޝަންއަށް ” ފުރިހަމަކޮށްފައިވ 
 “ފޯމު

 ިލިޔުންތައް  ހުރިހާ  މުވައްޒަފު ޙާލަތުގައި ތިން  މ 
 ބަންދު  ސަރުކާރު ހުށަހަޅާތާ  އިދާރާއަށް ފުރިހަމަކޮށް

 މުވައްޒަފުގެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިނެއް) 30 ނޫން
 ލިޔުންތަކާއެކު  ހުރިހާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،މަޢުލޫމާތު

 ކޮމިޝަނަށް  އަޕްޑޭޓްކޮށް  އިން ސިސްޓަމް 9.3 ވިއުގަ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  ްހުރިހާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކޮށް ޕްރޮމޯޝަނ 
 އެންމެ  ހުށަހަޅާތާ ކޮމިޝަނަށް ހަމަޖެއްސުމަށް

 މެދު  ޕްރޮމޯޝަނާއި އެ ދުވަސްތެރޭގައި 5 ގިނަވެގެން
 އިދާރާއަށް  ނިންމާ ގޮތެއް ކޮމިޝަނުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ
  ަމުވައްޒަފަށް ޕްރޮމޯޝަން ހަމަޖެހިގެން ދާނީ ވިއުގ

ސިސްޓަމް އިން ޕްރޮމޯޝަން ޗިޓް ޖަހާ  9.3
 .ތާރީޙުންނެވެ 

9. 

 ހިމެނޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފު ،ގުޅިގެން ޙާޞިލުކުރުމާ ތަޢުލީމު މަތީ
ނޑުގައި ވަޒީފާގެ ނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް ކުރިއެރުން ވަޒީފާގެ ،އޮނިގަ  ކަ
 ވަޒީފާގެ  ދެވޭނީ ކުރިއެރުން މި. )ކުރިއެރުންދިނުން ވަޒީފާގެ މަތިން ގޮތުގެ

ނޑުގައި  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ޝަރުޠުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮނިގަ
 .(ވާނަމައެވެ ފުރިހަމަވެފައި

0. 

 މުވައްޒަފު  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޖުރިބާއަށް ،ހާޞިލުކުރުމާއެކު ތައުލީމު މަތީ
ނޑުގައި ވަޒީފާގެ ހިމެނޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ ،އޮނިގަ
ނޑައަޅާފައިވާ ދިނުމަށް . ދިނުން ކުރިއެރުން  މަތިން ގޮތުގެ  ކަ

ނޑުގައި ވަޒީފާގެ  ދެވޭނީ މިކުރިއެރުން )  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮނިގަ
 .(ވާނަމައެވެ ފުރިހަމަވެފައި ކަމެއް ހުރިހާ ހިމެނޭ  ޝަރުޠުގައި

3. 

 ވަޒީފާގެ  ހިމެނޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފު  ،ރިޢާޔަތްކޮށް ތަޖުރިބާއަށް
ނޑުގައި ނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް  ކުރިއެރުން  ވަޒީފާގެ  ،އޮނިގަ  ގޮތުގެ  ކަ

 ވަޒީފާގެ  ދެވޭނީ ކުރިއެރުން މި. )ކުރިއެރުންދިނުން ވަޒީފާގެ މަތިން
ނޑުގައި  ކަމެއް  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ޝަރުޠުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އޮނިގަ
 .(ވާނަމައެވެ ފުރިހަމަވެފައި

 )މިހާލަތާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭ(

 މުވައްޒަފު  ދެވޭނީ ކުރިއެރުން ވަޒީފާގެ މުވައްޒަފަށް ޙާލަތުގައި މި
ނޑުގެ  ވަޒީފާގެ ހިމެނޭ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ   ތެރެއިން  އޮނިގަ

. ފެށިގެންނެވެ ތާރީޚުން ޙައްޤުވާ  ކުރިއެރުން މުވައްޒަފަށް
 ތާރީޚެއްގައި  ކުރީގެ އޭގެ  ނުވަތަ ތާރީޚުގައި ޙައްޤުވާ ކުރިއެރުން 

 ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފަށް  ތެރެއިން ސިސްޓަމްގެ 9.3 ވިއުގަ 
 .ޖަހަންވާނެއެވެ  ޗިޓް ކަމުގެ ދެވޭނެ ކުރިއެރުން

9ޖަދުވަލު   


