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 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ދިވެހިރާއްޖެ.މާލެ،

 

   A/2022/171-198 :ނަންބަރު    

 އިޢުލާނު 
 

 ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމު:
 1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ދާއިމީ މަޤާމުގެ ގިންތި:
 3އެމް.އެސް  މަޤާމުގެ ރޭންކު:

މަޤާމުގެ 
 ކްލެސިފިކޭޝަން:

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ 
 ތަން:

 ކޯޓު މެޖިސްޓްރޭޓް އއ. ފެރިދޫ

 ރުފިޔާ  -/7,035 މުސާރަ:

 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
  :ް(20)އަސާސީ ުމސާރައިގެ % -/1,407ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސ 
  :ް2,000ސަރވިސް އެލަވަންސ/- 
  :ް2,550ލިވިންގ އެލަވަންސ/- 
  ާކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ފައިސާ
މަޤާމުގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 

 :ވާޖިބުތައް 

 މަާޤމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު މި އިޢުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ޓީއޯއާރުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.   

ގެ  6ނުވަތަ  5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ .1 މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބި،  4ކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން މާއެހާސިލުކޮށްފައިވުސަނަދެއް 

ހެއް ލިބިފައިވުން. ޒީފާެގ ކުރިއެރުން ޙައްޤުވާ މާކުއެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަ
 ،ނުވަތަ 

 



ގެ  8ނުވަތަ  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް  ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ .2
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބި،  2މާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން ހާސިލުކޮށްފައިވުސަނަދެއް 

ހެއް ލިބިފައިވުން.  އެރުން ޙައްޤުވާ މާކުއެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާެގ ކުރި
 ނުވަތަ 

 9 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަުއމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ތަޢުލީމީ ރޮނގަކުން މަގާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ  .3
 ން.ާހސިލުކޮށްފައިވުސަނަދެއް  އިން ފެށިގެން މަތީގެ

 

 
 ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ދާއިރާޝަން، މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭ ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

ގުޅޭ ވަޒީފާގެ 
 ދާއިރާތައް 

 ބިޒްނަސް އެްޑމިނިސްޓްރޭޝަން ، ޕަބްލިކް އެޑްމިިނސްޓްރޭޝަން  .1
 ހިއުމަން ރިސޯްސ މެޭނޖްަމންޓް، ފައިނޭްނސް / އެކައުންޓްސް މެޭނޖްމަންޓް ، ްޖމަންޓްބިޒްނަސް ެމނޭ .2
 ޑިވެލޮޕްަމންޓްޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، އޯގަނައިޒޭޝަނަްލ ، ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ .3
 ޝަރީޢަތާޢި ޤާނޫނު، ޤާނޫނު .4

  .އަހަުރ ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން 18ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުްނ  .1 އެހެނިހެން ޝަރުޠު 
ވަޒީފާއަށް އައްޔަންކުރެވޭ ކޯޓުގެ )ނުވަނަ އިދާރާގެ( މުވައްޒަފެއްގެ )ނުވަތަ ފަނޑިޔާރެއްގެ( ގާތްތިމާގެ މީހަކު ކަމުގައި  .2

 ނުވުން. 
 ކާފަ ނުވަތަ މާމަ )ދޮންކާފަ އާއި ދޮންމާމަ ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛ .2.1
 މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ )ދޮންމަންމަ އާއި ދޮންބައްޕަ ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛ ނުވަތަ .2.2
ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެ )އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންނާއި ދޮން މަންމަ ނުވަތަ  .2.3

 ދޮންބައްފަގެ ދަރިން(؛
 ދަރިން )ކާފަ ދަރިންނާއި މާމަދަރިން އަދި ދޮންދަރިންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް( .2.4
 އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމިހާ؛  .2.5
އިނދެގެން އުޅޭ މީހާގެ ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެއާއި، އެމީހުން އިނދެގެން އުޅޭ މީހުނާއި، ފަހަރި ނުވަތަ ޅިޔަނު )ތިމާ  .2.6

 ތިމާގެ ދައްތަ ނުވަތަ ބޭބެ އިނދެގެން އުޅޭ މީހުން ހިމެނޭހެން(؛
މައިދަތަ ނުވަތަ ބަފައިބެ )އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ކާފަ ނުވަތަ މާމައާއި ދޮންމައިދައިތަ އާއި ދޮންބަފައިބެ  .2.7

 ގޮތަށް(؛ހިމެނޭ 
 ބޮޑުބޭބެ ނުވަތަ ބޮޑުދައިތަ )ބޮޑުބޭބެ ނުވަތަ ބޮޑުދައިތަ އިނދެގެން އުޅޭ މީހާ ހިމެނޭ ގޮތަށް(؛ .2.8
 ދެބޭންގެ ދެދަރި މީހަކު. .2.9

 ކަމުގައި ނުވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ލިޔުންތައް:

 

)މި ފޯމު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ  .1
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުްނނާއި ކައުންޓަރުން އަދި ތިރީގައިވާ 

 www.judiciary.gov.mv   ލިންކުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.(

 މެިއލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(.-ވަރު )ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަ .2

http://www.judiciary.gov.mv/
http://www.judiciary.gov.mv/


ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ  .3
އްގެ ނަަމ، ެއ ފަރާތެ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނޭގ ފަދަ ކޮޕީއެއް. ނުވަތަ އައި.ޑީ. ކާުޑ ގެއްލިފައިވާ

 ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަްނސް. ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު

ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ ނަަމ،  ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން .4
ދޫކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން

 ލިޔުން.

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ؛  .5

 މަތީ، ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑު ކަނަޑއަޅައި ލެވަލް އޮތޯރިޓީއިން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް )ހ( 
 ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ތަޢުލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ރާއްޖެއިން ތަޢުލީމުދޭ

 ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ  ކޯސް، ޙާލަތްތަކުގައި ނެތް ސެޓްފިކެޓު: ނުވަތަ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ
 ރިޕޯޓްގެ  އެސެްސމަންޓް ދޫކޮށްފައިވާ އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިްވސް ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި،

 ކޮޕީ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮޕީ

ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި  ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން )ށ( 
ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިުޔމުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ؛ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ

 ކޮޕީ.

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންަގނޑަށް ފެތޭ ިލޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:  .6

 އްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންުފންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ )ހ(  ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއެ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާެގ 
( މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

 ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން. 

)ށ(   އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ައމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ަވީޒފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ 
ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީާފ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( މަސްއޫލިއްޔަތު
ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް 

 އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

 ،ކޮށްފައިވާ ނަމަ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްޖަމްއިއްޔާ  )ނ(  ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ
 ،އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ 
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ  ޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަ

މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ 
 ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިުޔމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.(

ދަޢުލަތުގެ އުވައިލައިފައިވާ އިދާރާއެއްގައި، ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ  ( ރ)
ނުވަތަ އުވައިލައިފައިވާ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާ ނުވަަތ ، އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި

 އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ނަމަ



)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު 
މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ 

ގަިއވާ "އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުެގ  6ޞޫލުގެ ޖަދުވަލު ލިޔުން ލިބެންނެތް ނަަމ، ރެކްރޫޓްމަންޓް އު
 ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް".

ވަޒީފާއަށް އެންމެ 
ޤާބިލު ފަރާތެއް 
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

 ކަންތައްތައް:

 މާރކްސް 
 25 އަސާސީ ޝަރުޠު ހަމަވުން 

 ސަނަދަށް ގުޅޭ ޑިސިޕްލިންއާ ޕްރިފަރޑް ނުވަތަ ކޯ
 ޓް ޕޮއިން ދެވޭ

5 

 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމު 
 5 އަސާސީ ޝަރުޠަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ 

 15 ޕްރެކްޓިކަލް ނުވަތަ އިމްތިޙާނު
 15 ޕްރެޒެންޓޭޝަން 

 30 އިންޓަރވިއު 
 100 ޖުމްލަ 

 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި 
 ސުންގަޑި:

ގެ ކުރިން،  13:30ދުވަހުގެ  އަންގާރަވާ   01ނޮވެންބަރު  2022މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 
މެއިްލ -ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަނަށެވެ. 

careers@dja.gov.mv ްވެްސ  އަދި އއ. ފެރިދޫ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯުޓ ކައުންޓަރުއިން މެދުވެރިކޮށ
 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. 

އެ ކަނޑައަާޅ ، އިޢުލާނުގެ ުސންގަޑި ހަމަުވމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ަބންދު ދުވަހެއް ކަނޑަައޅައިފި ަނމައަދި، 
 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ހު ދުވަސް އިތުރުކުމަށްފަދުވަހުގެ އަދަދަށް 

 

 ޝޯޓްލިސްޓުކުރުން:

 
ވަޒީފާއަށް  ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީީމ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި

 ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިޭބފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރެވޭނެއެވެ. 
 

އިންޓަރވިއު އޮންނާނެ 
 ތަނާއި، މުއްދަތު:

 ބަރނޮވެމް 2022 އޮންނާނީ،އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން  އިމްތިޙާނާއިއިންޓަވިއު، މި މަޤާމަށް ީމހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ 
 ގައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ާއ ދެމެދު،  25 ނޮވެމްބަރ 2022ން  15
 

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ 
ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް 

(A2  ")ުޝީޓ
 އާންމުކުރުން 

ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުުނ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ަވޒީފާއަށް  3އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 
 ެގ ވެބްސައިޓް ޑިޕާޓްމަންޓުއަދި  ޑިާޕޓްމަންޓުގައިޝީޓު(" އާންމުކޮްށ ފެންނާނެހެްނ ިމ  A2ގޮތުގެ ޝީޓް )

www.judiciary.gov.mv ްތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތ
ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3ޝީޓު އާްނމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަްސމީ ބަންދު ނޫން  A2ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 

 އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

mailto:careers@dja.gov.mv
http://www.judiciary.gov.mv/


  ީމެއިލް ކުރާނީ -އަށެވެ. އީ 3340852/  3340858މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނcareers@dja.gov.mv 
 އަށެވެ. 

 ްމި އިޢުލާނާއި ުގޅިގެން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ފޯމުތައް ބަލަިއގަނެވޭނީ އެއް ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޕީ.ޑީ.އެފ) pdf(  ިފޯމެޓްގައ
އެްއ މެއިލްގައި ޑޮކިއުމެންޓްތައް އެޓޭޗްޮކށް  ނުވަތަ ވަކިވަކިްނ ޑޮކިއުމެންޓް ފޮނުވާަނމަ ކަމުގަިއ ދެންނެވީމެވެ އް އެކަިނ ފޮނުވާ ފޯމުތަ

 ފޮނުވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 
 ެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާެއކު ހުށަހަޅަްނޖެޭހ ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރ

 ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަަކ ދެންނެވީމެވެ. 
 .ެއިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ  އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވުނުކަން އަންގާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށެވ

 ތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެީވމެވެ.ފަރާ

އަދި މިހާރުވެސް މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަކުން އެީމހެއްގެ  ،ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އޮފީސްތަކުންނާއި ،މި މަޤާމަށް ކުިރމަތިލާންވާނީ
 މަސައްކަތާމެދު ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ރެފްރީޒް ރިޕޯޓު މި ޑިޕާޓްމަްނޓުން ހޯދުމާމެދު އިޢުތުރާޒް ނުކުރާނަމައެވެ.
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