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 ޗީފް" ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިޢުލާނުން) 2021ިޑެސންބަުރ  A/2021/238 )08-198ިމ ިޑޕާްޓަމންޓުގެ ަނންަބުރ 

 ފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލު މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ މަޤާމަށް އެ ހުޅުވާލުމުން ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް މީހަކު މަޤާމަށް" އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
) ޭރްނުކގެ މަާޤަމށް މީހަކު ޯހދުަމށް އަުލްނ 1ޗީފް އެްޑިމިންސޓްޭރަޓރ (ީއެއކްސް  ޯކޓުގެ ފެިމލީލިބިފައިނުވާތީ  އެޕްލިކޭޝަން

ޗީްފ   އެްޕިލޭކަޝން ނުލިިބއްޖެަނަމ،ޭރންކަްށ ެއކަީށެގންވާ ިމންވަަރށްެގ 1ީއެއްކްސ ފުުރޞަތު ހުޅާުވަލެމެވ. ައިދ 

 ) ރޭްނަކްށ މީަހކު ަހަމެޖްއސޭެނެއެވ.4ްސ ޓޭްރަޓރ (އެމްއެ އެްޑިމިނސް 
  

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު 
   A/2021/248-198ނަންބަރު:

  2021 ޑިސެންބަރު 23 ތާރީޚް:

  1ެއްކްސ .އީރޭންކް:   (ކޮންޓްރެކްޓް) ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  މަޤާމު 

  ައހަުރ (ަމަސްއަކުތގެ ފެްނަވރަްށ ރިާޢަޔްތޮކށް ޮކންްޓެރކްްޓެގ މުއަްދުތ ިއތުުކރެވޭެނެއެވ.) 01  ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު

 01  ޢަދަދު

   ޑިެރކްަޓރ  ކްލެސިފިކޭޝަން 

 ފެިމލީ ޯކޓު   މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން 

   ުރިފޔާ  -/8,835  އަސާސީ މުސާރަ

 ލިބޭ އެލަވަންސްމިމަޤާމަށް 

-  :  )40ައާސީސ ުމާސަރއިގެ %-/3,534 (ޖުޑީަޝްލ އެަލަވންސް

-  :  -/2,000ަސރިވްސ ެއލަަވންސް

-  :  -/2,700ލިިވްނގ ެއަލވަންސް

 ކަނަޑއެޅިަފއިާވ ުއޫޞލުން އިުތުރގަޑީގެ ަފިއސާ  -

 ިދެވހިރާއްޖޭެގ ެޕްނަޝނާ ެބހޭ ާޤނޫުނެގ ދަށުްނ ލިބިެދޭވ ެޕްނޝަން ފަިއސާ  -

  އަސާސީ ޝަރުޠު

ގުޅޭ ތަުޢީލމީ ޮރނގަުކން ދިވެިހާރްއޖޭގެ ަޤއުމީ ަސަނުދަތުކގެ ޮއނިަގނުޑެގ  ަމާގމުގެ ަމަސްއކަތާ  .1

ާދއިރާެއްއަގއި ަމުދެވެގން ހިްނުގުމގެ  ،ގެ ަސަނެދއް ާހިސލުޮކްށަފއުިވާމއެކު  8ނުަވތަ  7ލެެވލް 

  ނުވަތަ، . ލިިބފަިއުވންައހުަރ ުދަވުހެގ ަތުޖރިބާ  4

ގުޅޭ ތަުޢީލމީ ޮރނގަުކން ދިވެިހާރްއޖޭގެ ަޤއުމީ ަސަނުދަތުކގެ ޮއނިަގނުޑެގ  ަމާގމުގެ ަމަސްއކަތާ  .2

ިއްނ ެފށިގެން ަމީތގެ ަސަނެދްއ ާހސިލޮުކށްަފިއުވާމއެކު، ހިްނުގުމެގ ާދއިާރެއްއަގއި  9ލެެވްލ 

  ައހަުރ ުދވަުހެގ ަތޖުރިބާ ލިބިަފިއުވްނ. 2ަމުދެވެގން 

 ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީަޝްލ ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



  އެހެނިހެން ޝަރުތު 

  ައހަުރ ފުރިަފިއވާ ީމހަކު ަކުމަގިއުވްނ 18ާލީދގުޮތން ުއުމރުްނ ހުށަަހާޅއިރު، މީ ަވޒީާފއްަށ ެއިދ. 

  ަވނަ  7ައިދ  6ވަަނ ާމްއާދެގ (ހ)ެގ  70ެގ 2011ޝަރުީޢާދިއރާެގ މުވްައަޒފުްނެގ ަޤާވިޢުދ

ުމަވއްަޒަފކާ ހުރި  ެފިމލީ ޯކުޓގެނަންަބުރަގއި ަބާޔންކޮްށފައިާވ ަފދަ ާޢއިލީ ާގތްކަމެއް 

  ފަާރތްެއަކުމަގިއ ުނވުްނ.

ރޭްނކަްށ  4ސް ެއމްއެރޭްނކަށް ޤާބިލު ަފާރތެއް ނުލިެބްއެޖަނމަ، ޗީފް އެޑްިމނިސްްޓޭރޓަރ ގެ  1އީއެްކސް ޗީފް ެއްޑމިިންސޓްރޭޓަރ 

  ފުރުަޞުތ ހުޅާުވލަެމެވ.  

:   ޗީފް އެޑްމިިނސްޓްޭރޓަރ (ޮކްނޓްރެްކްޓ)   މަޤާމު    4 އެމެްއސް ރޭންކް

  ައހުަރ (ަމސައްަކުތގެ ފެްނަވރްަށ ރިާޢަޔްތކޮށް ޮކންްޓެރކްްޓެގ މުްއަދުތ އިތުުކެރވޭނެެއެވ. ) 01  ކޮންޓްރެކްޓް މުއްދަތު

  01  ބޭނުންވާ އަދަދު 

  ޑިެރކްަޓރޑެޕިުއީޓ   ކްލެސިފިކޭޝަން 

  7,875/-  އަސާސީ މުސާރަ

  އެހެނިހެން އެލަވަންސް

 -  :  )40ުމާސަރިއގެ %ައާސީސ -/3,150 (ޖުީޑަޝްލ އެަލަވންސް

 -/2,000ސަރވްިސ ެއަލަވްނސް:  - 

 -  :  -/2,700ލިިވްނގ ެއަލަވންސް

 ކަނަޑއެޅިފައިާވ ުއޫޞލުްނ އިުތުރގީަޑގެ ަފިއސާ  - 

  ިދެވހިރާްއޭޖެގ ެޕްނަޝނާ ެބހޭ ާޤނުޫނެގ ދަށުން ލިބެިދޭވ ޕެްނަޝން ފިައސާ 

  އަސާސީ ޝަރުތު 

ުގޅޭ ތަޢުީލމީ ޮރނަގކުން ދިވެިހާރްއޭޖގެ ަޤއުމީ ަސނަދުަތުކގެ އޮނިަގނޑުގެ ަމަސްއކަތާ  ަމާގުމގެ  . 1

ދިާއރެާއްއަގިއ  ަމާޤުމގެ ަމަސްއަކުތގެ  ٬ގެ ަސަނދެއް ާހިސލުކޮށްފަިއުވާމއެކު 6ުނަވތަ  5ލެެވލް 

 ުނަވތަ، ލިބިަފިއވުން.ައހަުރ ުދވަުހެގ ަތޖުރިބާ  5ަމުދެވެގން 
 

ގުޅޭ ތަުޢީލީމ ޮރނަގކުްނ ިދެވހިާރްއޭޖެގ ޤައުމީ ަސަނުދތަުކގެ  ަމަސްއކަތާ  ަމާގުމގެ  . 2

ަމާޤުމެގ  ަސަނެދްއ ާހިސލުޮކށްފައިުވާމއެކު، ގެ 8ުނަވަތ  7އޮިނަގނުޑެގ ލެވެލް 

 ުނވަަތ، އަހަރު ުދަވހުގެ ތަޖުރިާބ ލިބިަފއިުވން. 3ަމަސްއކުަތެގ ާދއާިރެއްއެގ ަމުދވެެގން 
  

ނގަކުްނ ިދެވހާިރްއޭޖެގ ަޤއުމީ ަސަނދުަތކުެގ ޮއނިަގނޑުެގ ގުޅޭ ތަުޢީލީމ ރޮ  ަމަސްއކަތާ  ަމާގމުގެ  . 3

ިއން ފިެށގެން ަމތީގެ ސަަނެދްއ ާހިސލޮްކށްަފިއުވާމިއެއކު، ަމާޤުމެގ ަމަސްއަކތުގެ  9ލެެވލް 

  އަަހރު ުދަވހުގެ ަތުޖރިބާ ލިބިަފއިވުްނ.   1ާދއިރާެއްއަގިއ މަދުވެެގްނ 

  އެހެނިހެން ޝަރުތު 

  .ައހުަރ ފުިރަފއިވާ ީމަހކު ކަުމަގއިުވްނ 18ހުށަަހޅާއިުރ، ީމާލީދގުޮތން ުއުމރުްނ ަވޒީފާއްަށ ެއިދ 

ވަނަ  7ައދި  6ަވަނ މާްއާދެގ (ހ)ެގ  70ގެ 2011ޝަރުީޢާދއިރާެގ މުވްައަޒުފްނެގ ޤަވާިޢުދ 

ުމަގިއ ުމަވްއޒަަފކާ ހުރި ފަާރެތއްކަ ފިެމލީ ކޯޓުގެނަންަބުރަގއި ަބޔާންކޮްށފައިވާ ަފދަ ޢާއިލީ ާގްތަކމެއް 

  ނުވުްނ.

.  މަޤާމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް    ަމާޤުމެގ މަސްޫޢލިްއަޔުތ މި ިއޢުލާާނއިއެުކ ެއޓޭޗްކުެރިވފައިާވ ީޓޯއއާރުގިައ ިހެމނިަފިއވާެނެއވެ

  މެނޭޖްމަންޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނު ދާއިރާ.  ތަޢުލީމީ ރޮނގު 

 ޕަބްލިްކ އެްޑިމންިސޓްޭރޝަްނ ، ިނސްްޓޭރަޝން ބިޒްނަްސ ެއްޑމި  . 1  ގުޅޭ ވަޒީފާގެ ދާއިރާތައް 



ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް، ފައިނޭންސް / އެކަުއްންޓްސ ، ބިޒްނަސް މެނެޖްމަންޓް  . 2
 މެންޭޖމަްނޓް 

 ޮޕިލީސ ޕްޭލިންނގ، އޯގަނަިއޭޒޝަނަްލ ޑިެވލޮްޕަމންޓް ، ޕަބްލިްކ ޮޕލިސީ  . 3

  ަޝރީޢަތާިޢ ާޤޫނނު، ާޤޫނނު  . 4

  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

 ާދިއާރެގ ވަީޒފަާއްށެއޭދ ފްޯމ. ަޝރުޢީ  . 1

 .ްސލިޕް މަުޢލޫމާތު  ުކަރްނޖެހޭ ުފރިހަމަ  ަފރްާތތަކުން  ކިުރމަތިލާ  ަވޒީފާއަށް  . 2

.ަވޒީފާއަްށ  . 3  ކިުރމަތިލާ ަފރުާތެގ ަވަނވަރު

  .ިދވެހި ަރްއޔިތްެއކަްނ ައްނަގިއޭދ ކާުޑެގ ކޮޕީ  . 4

 ްލ ސެޓްިފެކޓް ަތުކެގ ޮކީޕ.ީޖީސީއ ޯއލެވެލް ައިދ އޭެލވެ  . 5

  .ތަޢުީލީމ ެސޓްިފކެްޓަތުކެގ ޮކޕީ ައިދ ްޓާރްނސްްކރިޕްްޓެގ ކޮޕީ މަތީ ލިބިފަިއާވ  . 6

ކުުރ މުްއަދުތެގ ްޓރިެއްނގ ްޕޮރގާްރްމަތކިާއ، ޯކސްތަްށ ުފރިަހމަކުިރަކމުގެ ިލުޔނަްތުކެގ  . 7

 ކީޮޕ.

ްއ ެފންަވުރގެ ކޯހެ  ކަނަޑައޅާަފއިވާ ަމާޤމަށް ުކރަިމިތލާ ަފރަާތކީ ޤަުއމީ ަސަނުދަތުކގެ ެލވެލް . 8

ފުިރހަަމޮކްށ ސެްޓިފކެޓް ނުލިބޭ ަފާރތްެއ ަނމަ، ރްާއެޖިއން ބުޭރގެ ތަޢުީލުމޭދ ަމރުަކަޒކުްނ 

ފިޭކަޝން ޮއތޯިރޓީއިްނ ކޯސް ފުރިަހމަ ކުރެްއވި ަކުމގެ ަރސްމީ ިލުޔާމެއކު، މޯްލިޑްވސް ކޮލި 

 ،ހުށަހެުޅމާއި ކޯުހެގ ެލެވލް ބަޔާންކޮްށ ޫދކްޮށފިައާވ ކޮލިިފޭކަޝން ެއެސްސެމންްޓ ިރޕޯޓް 

 ައދި ެސޓްފިކެްޓ ލިބިަފިއާވ ަފާރތަްތުކން ެސްޓިފކެްޓ އެކްެރޑިޓްޮކށް ހުަށހެުޅްނ.

ެފންވުަރގެ ކޯެހްއ  ކަނަޑައޅާަފއިވާ ަމާޤމަށް ުކރަިމިތލާ ަފރަާތކީ ޤަުއމީ ަސަނުދަތުކގެ ެލވެލް . 9

 ަނަމ، ކޯސް ފުރިަހމަކޮްށ ެސޓްިފެކްޓ ުނިލބޭ ަފރާތެއް ރްާއޭޖަގިއ ތަުޢީލުމޭދ ަމުރކަަޒުކްނ 

ން ހަުށހެުޅމާަށިއ، ައިދ ުފރިަހަމކްޮށަފިއާވ ޯކހަކީ ފުރިަހަމ ކުެރްއިވ ަކމުެގ ަރްސީމ ިލޔު 

ރްާއެޖިއން ޭބުރގެ ޔުިނަވރސީޓއަކާ ުގިޅގެްނ ާރްއޭޖަގއި ަތއުީލުމދޭ މުަރަކަޒކުްނ ކިުރއަށް 

ހުށަެހޅުްނ.  ެގްނގޮސްަފިއާވ ކޯެހްއ ނަަމ ެއަކން ެއނގޭެނ  ަރސްމީ ިލުޔާމެއކު ެސްޓިފކެޓް 

ައދާކޮްށަފިއވާ ައދި ައާދކުރަމުްނދާ ވަޒީފާތަކާިއ، ެއަމާޤުމތަުކގެ ކްެލިސފޭިކަޝާނިއ، ރޭްންކ،  . 10

 .ަމާޤުމަގިއ ީވ މުއަްދތު ައިދ ަމްސޢޫިލްއޔުަތ ިއނގޭެނ ިލުޔްނަތުކގެ ކޮޕީ 

ަފާރަތީކ އެެހން ަވޒީާފއްެއ ައާދކުާރ ފާަރތްެއަނމަ، ސުޕަަވިއޒުަރ  އަްށ ުކިރމަތިލާ ަވޒީފާ  . 11

 ޫދކޮށްަފއިވާ ރެަފރަްލ ެލޓަރެގ ކޮޕީ. 

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ހިންގުމުގެ 
 .   ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ވާނަމައެވެ

  
ރޭްނުކން ފިެށެގން ަމީތެގ  3ެއްސ .ވަީޒާފެގ ޮއނިގަނޑުގައި ެއމް  ަޝރުީޢާދިއރާގެ  . 12

 ރޭްނެކްއަގއި ަމަސްއަކތޮްކށްަފިއވުްނ. 
ުނވަތަ ަދއުަލުތގެ ުމއްައަސާސެއްއަގިއ ުނވަަތ ަސުރކާުރ ިހްއާސާވ ުކންުފންެޏްއަގއި  . 13

ެގ ްސުޓކުރެވިަފިއާވ ކުްނުފންޏެއް މޯލްިޑްވްސ ްސޓޮްކ ެއްކްސޗޭްންޖެގ ވެބަްސއިުޓަގިއ ލި 
 ްނ. ވު ހިްނުގުމެގ ާދިއާރގިައ ަމަސްއކަތްކޮށްަފއި 



ާރަގިއ އަްގއި ހިންގުމުގެ ދާއި ޏެރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރޮީކށްަފއާިވ ކުންފްުނ . 14
ުމަވްއޒަުފންނަށްވުެރ ގިަނ ުމވައްަޒފުްނ  50ވާަނމަ، ެއުކންުފންޏަކީ ަމަސއްކަްތކޮށްަފއި 

 ަމަސއްކަްތކުާރ ކުްނފުްނޏެްއ ަކުމަގއިވުްނ. 
 ތެްއެގ ިހްނުގމުގެ ާދިއާރގައި މަަސްއކަތް ޢަ ަބިއނަްލއްަޤާވީމ ަޖިމްއާޖ ުނަވަތ ޖަމާަޤއުމީ،  . 15

  ަފއިުވްނ. ށް ކޮ

 careers@judiciary.gov.mv ގެ ކުިރން 03:31 ުދވަުހގެ  ާއިދްއތަ ވާ   02 ަޖނަވަރީ  2022  ސުންގަޑި
  ެއެދެމެވ.   އްަށ ީއމެއިްލ ކުރެްއުވްނ 

  އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

  ިފުރިަހަމކޮށް އި ޯފާމެއކު ފުރްުއވަންޖެހޭ ވަީޒފާއަށް ެއދޭ ފޯމާ  މަޤާަމށް ެއިދލްައވާ ަފާރތަްތުކން މ

ިއން  www.judiciary.gov.mvިމޑިާޕްޓަމންޓުެގ ެވްބސައިްޓ: ހުށަަހޅަްނެޖޭހ ްސލިޕް 

 ލިބެން ުހންނާެނެއެވ. 

  ެމި އިޢުާލނާއި ގުޅެިގން ީއެމއިލް މެދެުވރިކޮށް ޮފނުވާ ފުޯމަތއް ބަލިައގަެނޭވނީ ެއއް ޑޮކިއަުމްނޓެއްގ

 .ފޯެމޓްގަިއ ޮފުނާވ ޯފުމތްައ އެކަިނ ަކމުގިައ ެދްނެނވީމެވެ )pdf (ޮގތުގިައ ީޕ.ޑީ.ެއފް

  :ު3340856 /3340854މަުޢލޫމާުތ ާސުފކުރުަމްށ ގުޭޅނެ ނަންަބރ   

  ަވޒީފާއަްށ ކިުރމަތިލާ ފަާރްތަތކުގެ ެތރިެއްނ އެްޕިލޭކަޝްނ ޯފމާއެުކ ހުށަހަަޅްނޖެޭހ

ލިޔުްނަތްއކަަމްށ ިމއިޢުާލނުަގިއ ބަޔާނުްކެރިވަފިއާވ ިލުޔްނތްައ ުފރިަހަމައްށ ހުށަަހޅާަފިއނުވާ 

 އެްޕލޭިކޝަްނ ޯފްމަތއް ާބޠިްލ ކުެރވޭނެ ާވހަަކ ެދންެނީވެމެވ.ފަރާތްަތުކެގ 

  އިްނަޓރވިއަުއްށ ޝޯްޓިލސްްޓ ުކރެވޭ ަފރާތްަތުކން އިްނަޓރވިުއއަށް ވަަޑިއގަްނަނާވއިުރ

 ހުށަަހޅާަފިއާވ ސެޓްިފެކޓްތަާކިއ ލުިޔްނތަކުެގ ައްސލު ެގަނއުމަްށ ދެްނެނީވެމެވ.

 ެްނަވރަށް ރިާޢަޔްތޮކށް ިމ ޑާިޕޓްމަްނޓަްށ ެފިންއެޖ ަމާޤަމްށ ޮހޭވ ފަރާތުގެ ަމަސްއކަތެުގ ފ

ޙާލެަތއްަގިއ ެދފަާރތުން އެއްަބސްވާ ޮގތްެއެގމަތިްނ ޮކންޓްރެްކްޓގެ ުމްއދަތު އިުތުރ 

.   ކުެރިވާދެނެއވެ

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް 

ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ 

  ކަންތައް 

  ތަ (%)އިންސައްމާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވާ   ކޮމްޕިޓަންސީ ދާއިރާ
  30%  ތަޢުީލމް 

  5%  ކުުރ ުމްއަދތުގެ ޯކްސތަކާިއ ަތްމރީނުަތއް 
  15%  ރިބާ ަމަސއްކަތު ަތޖު 

  20%  ެޓްސޓް  ޕެްރކްިޓަކލް
   30%  ިވއު ރޕްރެެޒްނޭޓަޝން ައިދ ިއންޓަ 

މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި 

އިސްކަން ދެވޭނެ 

  ކަންތައްތައް 

  ްަފރަިތަކާމއިއެުކ ުމޢާމަާލތުކުަރްނ ެއނޭގ ަފރަާތަކްށވުްނ.އިނިގޭރިސ ބަހާއި ިދެވިހ ބަުހނ 

  ްރޕޮިއންްޓ ަފަދ ޕްރޮގްާރްމްސަތާކއި، ަމަސްއކާަތ ކޮަރލްްޑރޯ ައިދ ޕަވަ، ަމިއްކރޮޯސފްްޓ އޮފީސ

 ފަާރެތްއ ަކުމަގިއުވްނ. ގުުޅންހުިރ ޮސްފްޓވަެއރަތކްަށ ައހުލުވެރި 

  ަވިއެގން ަތފުާތ ިމޒާޖަުތކުގެ ީމުހން ގޮ ލީޑަރިޝްޕގެ ހުަނރު ދްައުކަވިއދީަފިއާވ، ައިދ

 ަމަސއްކަްތޮކްށ ނަީތާޖ ެނރެަފިއާވ ފަރާަތަކށްވުްނ. 

  .ރާްއެޖާއިއ، ާރްއޖެއިްނ ޭބރުގިައ ޝަުރއީދާިއާރ ތަްމީޞުލކުެރޭވނެ ފަރާތަަކްށުވްނ 



 ެއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދައުލަތުގެ މާލިްއަޔުތ ވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާއި، ވަޒީފާމު ޝަރުޢީދާއިރާގ

 ޤާޫނާނިއ، ަޤާވިޢދާިއ، ޕެންަޝާނބެހޭ ާޤޫނނާއި، ކޯުޓަތކާބެހޭ ާޤޫނނާިއ، ަފނިޑާޔުރްނގެ ޤާޫނަނށް 

 އަުހލުވެިރެވފަިއާވ ަފރާަތަކްށވުްނ.

  ީރާްއެޖާއިއ، ާރްއޖެއިްނ ބޭަރްށ ދަތުުރ ކުަރންެޖިހްއެޖ ޙާަލެތްއަގއި ދަުތުކެރވޭެނ ަފަދ ިސއްޙ

  ާޙލެަތއްގައި ހުިރ ފަރާަތަކށްވުްނ. 

  ާއެެހްނ ިއާދރެާއްއަގިއ ަމަސްއކަތްުކރާ ނުވަަތ ަމަސްއކަތްޮކށްަފިއާވ ަފާރތެްއނަމަ ކޮށްފައިވ

. ައޚްާލަޤށް ަމަސއްކަުތެގ ެފންވަާރިއ، ާހިޟރާީއިއ، މަަސއްކަތުެގ    ބެލޭނެއެވެ

   


