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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  

        މާލެ، ދިވެހިރާޢްޖެ  

  /10-C/10/2022(IUL)181 ނަންބަރ :     

 އިޢ ލާނ  
 

 ްޕރޮގްރާމް އޮފިސަރ  : މަޤާމ  
 J-309940 މަޤާމ ގެ ނަންބަރ : 
 )އެކެއް(  1 ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ދާއިމީ ގިންތި: މަޤާމ ގެ  

 1އެމް.އެސް. : މަޤާމ ގެ ރޭންކ  

 1ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް   މަޤާމ ގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: 

ވަޒީފާ އަދާކ ރަން ޖެހޭ  
 ތަން: 

 ކ.މާލެ /  ެޕޓްރިއޯޓިކް އެންޑް ސިވިކް ޔ ނިޓް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ 

 ރ ފިޔާ 5,610.00  މަހަކ  މ ސާރަ: 

 ރ ފިޔާ   2,000.00މަހަކ   އެލަވަންސް: ސަރވިސް  

 ރ ފިޔާ 700.00 : މަހަކ  2ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް   .1 :އެހެނިހެން އެލަވަންސް 
 )މަހަކ (  35މ ސާރައިގެ % އަސާސީ  : އެލަވަންސް   ޑިއ ޓީ   ސްޕެޝަލް  .2

ފައިސާ  .3 ފައިސާ    : އިތ ރ ގަޑީގެ  ގަޑީގެ  އިތ ރ   އ ސޫލ ން  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ދ ވަސްތަކަށް  ކ ރާ  މަސައްކަތް  އިތ ރ ގަޑީގައި 
 . ދެވޭނެއެވެ

މަޤާމ ގެ މައިގަނޑ   
މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  

 :ވާޖިބ ތައް 

 . ތެރިވެދިނ ންދިވެހިންގެ މެދ ގައި ޤައ މީ އަދި ވަތަނީ ރޫޙ  އާލާކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ްޕރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގ މ ގައި އެހީ  .1
އަތޮޅ    .2 މާލެއާއި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ބިނާކ ރ މަށްޓަކައި  މ ޖ ތަމަޢެއް  ދިވެހިވަންތަ  ލިބިފައިވާ  ސިފަތައް  ޤައ މިއްޔަތ ގެ  ދިވެހި 

 .ތެރޭގައި ހިންގ މ ގައި އެހީތެރިވެދިނ ން
ފެންވަރ ގައި   .3 ޤައ މީ  ގ ޅޭ  އާލާކ ރ މާ  ރޫޙ   ޤައ މީ  މެދ ގައި  ްޕރޮޯޕޒަލް  ދިވެހިންގެ  މަޝްރޫތަކަށް  ބޭނ ންވާ  ހިންގަން 

 .ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި އެހީތެރިވެދިނ ން
ޒިންމާދާރ  ރައްޔިތ ން ބިނާކޮށް ހޭލ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށް ހިންގާ ޓްރެއިނިންގތަކާއި، އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމ ކ ރ މަށް   .4

ރާވައި ސެމިނަރ،   / ވަރކްޝޮްޕ  ހިންގާ  މާލޭގައި  އާއި  ކޮންސެްޕޓް  އަތޮޅ ތަކ ގަ  އަދި  ްޕރޮޯޕޒަލް  ހިންގ މ ގައި   
 .ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި އެހީތެރިވެދިނ ން

 



ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅ ތަކ ގައި އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތައް ކ ރިއަށް ގެންދިއ މ ގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ނަމޫނާ ޒ ވާން   .5
ންގާނެ ހަރަކާތްތަކަށް ކޮންސެްޕޓް ތައްޔާރ ކޮށް، ހަރަކާތްތައް  ލީޑަރ ން ބިނާކ ރ މަށްޓަކައި، ޒ ވާނ ންނަށް އަމާޒ ކޮށްގެން ހި 

 .ކ ރިއަށްގެންދިޔ ން
އަހަރީ ބަޖެޓް ތައްޔާރ ކ ރ ން / ަޕރފޯމަންސް އެްޕރައިޒަލް   /   އެކްޝަން ްޕލޭނާއި ްޕރޮގްރެސް  /   ސެކްޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް .6

 .ތެރިވެދިނ ންޓާގެޓްސް އަދި ަޕރފޯމަންސް އެްޕރައިޒަލް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި އެހީ 
ލިޔ މ ގައި   .7 ޔައ މިއްޔާ  ދ ވަހ   ސެކްޝަނ ގެ  އަދި  ޖަވާބ ދިނ މާއި  ނޯޓްތަކަށް   / މެމޯ   / ސިޓީ  ލިބޭ  ސެކްޝަނަށް 

 .އެހީތެރިވެދިނ ން 
 .ޔ ނިޓ ގެ މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭ ލިޔެކިއ ންތައް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓ ން .8
 . ވިދާޅ ވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެމ ވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ކ ރ ންސެކްޝަން/ޔ ނިޓް މ ވައްޒަފަކ  ނެތް ޙާލަތެއްގައި ވެރިން .9

  ކަންކަމ ގައި   ޚާއްޞަ   ޝާމިލ ވާންޖެހޭ  އެންމެން  އިމަރޖެންސީތަކާއި   ކ އްލި  ދިމާވާ  މިނިސްޓްރީއަށް   މ ޅި  އިތ ރ ން  މީގެ .10
 .އެހީތެރިވެދިނ ން ބައިވެރިވެ 

ސައިންސް/ ސްޓަޑީޒް  ވެލޮޕްމަންޓްޑި .1 މަޤާމ ގެ ޝަރ ޠ ތައް:  ވޯރކް/    ޮޕލިޓިކަލް    ރޮނގަކ ން   ތަޢ ލީމީ   ދާއިރާގެ  ސޯޝިއޮލޮޖީ/    ސޯޝަލް 
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވ ން.  ސަނަދެއް ގެ  6  ނ ވަތަ 5 ލެވެލް  އޮނިގަނޑ ގެ  ސަނަދ ތަކ ގެ ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 :ރޮނގ ތައް   ތަޢ ލީމީ  މަޤާމ ގެ 

 ސްޓަޑީޒް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .1
 ސައިންސް  ޮޕލިޓިކަލް .2
 ވޯރކް   ސޯޝަލް .3
   ސޯޝިއޮލޮޖީ   .4
 

 :ޑިސިޕްލިންތައް   ޕްރިފަރޑް 

 ނެތް        

 

 :ޑިސިޕްލިންތައް   ކޯ   މަޤާމ ގެ 

 ސްޓަޑީޒް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .1
 ސައިންސް  ޮޕލިޓިކަލް .2
 ވޯރކް   ސޯޝަލް .3
   ސޯޝިއޮލޮޖީ  .4

 :ދާއިރާތައް   މަސައްކަތ    މަޤާމ ގެ 

 ސޯޝަލް ސާވިސަސް  .1

 ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔ ންތައް: 
 

ފ ރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  )މި ފޯމ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސައިޓ ން   .1
އަދި ތިރީގައިވާ ލިންކ ން    ވެބްސައިޓ ންނާއި ކައ ންޓަރ ން  www.homeaffairs.gov.mvމި މިނިސްޓްރީގެ  އަދި  



bc04-https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34 -9537-4150-ލިބެންހ ންނާނެއެވެ.(
 29309c104aa7.docx 

 . މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް(-ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ވަނަވަރ  )ގ ޅޭނެ ފޯނ  ނަންބަރާއި އީ .2

ދެފ ށ ގެ ލިޔ ންތައް  )މ އްދަތ ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް(    ގެވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތ ގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑ   .3
ނަމަ، އެ ފަރާތެއްގެ   ނ ވަތަ އައި.ޑީ. ކާޑ  ގެއްލިފައިވާ.  ޔެފައިވާ ލިޔ ންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއްފެންނަ، ލި

   .ޕާސްޯޕޓް ނ ވަތަ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް، ސެޓްފިކެޓ އ ފަންދ ވަހ ގެ 

މަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ  ކ ރި ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރ ކާރަށް ޚިދ މަތްކ ރ މ ގެ އެއްބަސްވ މެއް އޮތް މ ވައްޒަފ ން .4
 ނަމަ، އަދާކ ރަމ ންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލ މާމެދ  އިއ ތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކ ރާ އޮފީހ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. 

 ؛ ލިބިފައިވާ ތަޢ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮީޕ .5

ބޭރ ގެ   ރާއްޖެއިން ތަޢ ލީމ ދޭ މަތީ،  ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑ  ކަނޑައަޅައި ލެވަލް ންއިއޮތޯރިޓީ ސްކޮލިފިކޭޝަން މޯލްޑިވްސް )ހ(  
ކޮޕީއާއި ތަޢ ލީމީ ދޫކޮށްފައިވާ މަރ ކަޒަކ ން ކޮީޕ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ   ނެތް  ސެޓްފިކެޓ : ނ ވަތަ؛  ޓްރާންސްކްރިްޕޓ ގެ 

ކޮޕީއާއި،  ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ކޯސް،  ލަތްތަކ ގައިޙާ  ދޫކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ކޮލިފިކޭޝަންސް މޯލްޑިވްސް ލިޔ މ ގެ 
 ކޮީޕ  ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ އަދި ކޮީޕ ޓްގެ ރިޯޕ ންޓްއެސެސްމަ

ނ ވަތަ  ؛  މަރ ކަޒަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ތައ ލީމީ ސެޓ ފިކެޓ ތަކ ގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރްިޕޓްގެ ކޮީޕމަތީ ތައ ލީމ ދޭ  ރާއްޖޭގެ   )ށ(  
 މ ގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިްޕޓްގެ ކޮީޕ. ކޯސް ފ ރިހަމަކ ރިކަމ ގެ ލިޔ 

 ލިޔ ންތަކ ގެ ކޮީޕ:  ބާ އަންގައިދޭ ތިރީގައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ މަސައްކަތ ގެ ތަޖ ރި .6

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާއެއްގައި، ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ންޏެއްގައި ވަޒީފާ    )ހ(   
ރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ  އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަ  އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ    )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް

 ލިޔ ން.  އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ  

ތެރެއިން      )ށ(   ތަޖ ރިބާގެ  ތަޖ ރިބާގެ  އިން    /https://myaccount.csc.gov.mvސިވިލް ސަރވިސްގެ  ފެންނަންނެތް 
އަދާކޮށްފައިވާ   ގޮތ ން  ހާމަކޮށްދިމ ގެ  ވަ މ އްދަތ ތައް  އަދި  ދ ވަސް  ވަޒީފާ،  މަހާއި  )އަހަރާއި  މ އްދަތާއި  ޒީފާގެ 

އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް(  
 ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. 

އަދާކ ރި    ވަޒީފާ،  އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ(   އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ  ނ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި  ،  )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(މ އްދަތާއި  

ކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ   ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާން   ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ
  އޮފީހަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން. ބަޔާންކޮށް އެ

އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި    ،ނަމަ  ކޮށްފައިވާ ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްނ ވަތަ    ޖަމްއިއްޔާ (  ޤައ މީ ނ ވަތަ ބައިނަލްއަޤ ވާމީ ރ)
ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް )އެއް އިދާރާއެއްގެ    ،ވަޒީފާ އަދާކ ރި މ އްދަތާއި )އަހަރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(

ލިޔ ން  ތަފާތ  މަޤާމ ތަކ ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ  ދޫކޮށްފައިވާ  )މި   ނަމަވެސް( ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން 
މ ގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މ ސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނ ވަތަ  ލިޔ 

 ބަދަލ ގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކ ން ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔ މެއް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ.( 

،  އަމިއްލަ ކ ންފ ންޏެއް ނ ވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައިއ ވައިލައިފައިވާ  ތަ  އިދާރާއެއްގައި، ނ ވައ ވައިލައިފައިވާ  (  ދަޢ ލަތ ގެ  ބ)

ނަމަނ ވަތަ    ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމިއްޔާޤައ މީ ނ  އ ވައިލައިފައިވާ  ނ ވަތަ    ،ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-%204150-9537-29309c104aa7.docx
https://www.csc.gov.mv/download/2021/84/1e148c34-bc04-%204150-9537-29309c104aa7.docx
https://myaccount.csc.gov.mv/


ރާއި މަހާއި ދ ވަސް އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދި ވަޒީފާގެ މ އްދަތާއި )އަހަ   އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ
އަދާކޮށްފައިވީ   )އެއް ވަޒީފާ  މަޤާމ ތަކ ގައި  ތަފާތ   އޮފީހަކ ން    އިދާރާއެއްގެ  އެ  ބަޔާންކޮށް  ވަކިވަކިން  ނަމަވެސް( 

ރެފަރެންސް  އަށް އެދޭފަރާތ ގެ  ވަޒީފާ" ގައިވާ    8ރެކްރޫޓްމަންޓް އ ޞޫލ ގެ ޖަދ ވަލ   ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔ ން ލިބެންނެތް ނަމަ،  
 . "ޗެކް ފޯމ  

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލ   
ފަރާތެއް ހޮވ މަށް ބެލޭނެ  

 ކަންތައްތައް: 

ހޮވ މާއި    ކަންތައްތައް   ބެލޭނެ  ހޮވ މަށް  ފަރާތެއް  ޤާބިލ   އެންމެ  ވަޒީފާއަށްމި   މީހ ން  ވަޒީފާތަކަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް 
 ވަނަ ނަންބަރ ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  12އިޞްލާޙ ( ގެ  ވަނަތިން )  2021އައްޔަންކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް 

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި  
 ސ ންގަޑި: 

ތަކެ ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  އެދި  ހ ށަހަޅާނީމަޤާމަށް  ކ ރިން،   13:00ގެ  ދ ވަހ   ބ ދަ  ވާ  2022  ނޮވެންަބރ    30  ތި  ގެ 
އީ ލިޔ ންތައް  ފޯމާއި  އެދޭ  ވަޒީފާއަށް  އަށެވެ.  ހޯމްއެފެއާޒ   އޮފް   މެއިލް -މިނިސްޓްރީ 

career@homeaffairs.gov.mv  .ެމެދ ވެރިކޮށް ވެސް ަބލައިގަނެވޭނެއެވ 
އެ ކަނޑައަޅާ  ،  އަދި އިޢ ލާނ ގެ ސ ންގަޑި ހަމަވ މ ގެ ކ ރިން ސަރ ކާރ ން އަލަށް ަބންދ  ދ ވަހެއް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ

 ދ ވަހ ގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމ  ަބލައިގަނެވޭނެއެވެ.  
 

 ކ ރ ން: ޝޯޓްލިސްޓ  

 
ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލާފައިވާ   ،މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހ ށަހަޅާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ތަޢ ލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖ ރިާބއަށް ަބލައި

 ކ ރެވޭނެއެވެ. ޝޯޓްލިސްޓ ލިޭބފަރާތްތައް ޕޮއިންޓ  ތަކ ގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ފަރާތް
 

އާއި  ވިއ   ރ އިންޓަ 
އޮންނާނެ    އިމްތިޙާނ  

 ތަނާއި، މ އްދަތ : 

އާ    15  އާއި  04ޑިސެންަބރ    2022 އޮންނާނީ،  އާއި އިމްތިހާނ   މި މަޤާމަށް މީހަކ  ހޮވ މަށް ޭބއްވޭ އިންޓަވިއ 
 .އޮފް ހޯމްއެފެއާޒ  ގައެވެ މިނިސްޓްރީ ތާރީޚެއްގައި، ދެމެދ 

ކ ރިމަތިލީ  "ވަޒީފާއަށް  
  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓ  

 A2ލިބ ނ  ގޮތ ގެ ޝީޓް ) 
 (" އާންމ ކ ރ ން ޝީޓ  

ލިބ ނ     ޕޮއިންޓ ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް    3 ާބއްވާތާ ރަސްމީ ަބންދ  ނޫން  އިންޓަވިއ 
ނެއެވެ. (" އާންމ ކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެްބސައިޓްގައި އާންމ ކ ރެވޭޝީޓ   A2ގޮތ ގެ ޝީޓް )

ދ ވަހ ން   ކ ރާންމ އާ  ޝީޓ   A2ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދ  ޝަކ ވާއެއް އޮތްނަމަ    ޕޮއިންޓ ވަޒީފާއަށް ކ ރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް  
 ދ ވަހ ގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކ ވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 3ންދ  ނޫން ފެށިގެން ރަސްމީ ަބ

ގ ޅާނީ   ސާފ ކ ރ މަށް  މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅިގެން  އިޢ ލާނާ  ފޯނާއެވެ.    3031542ނ ވަތަ    3031546މި  ކ ރާނީ  -އީނަންަބރ   މެއިލް 
career@homeaffairs.gov.mv  .ެއަށެވ 

ށް މީހ ން ހޮވ މާއި އައްޔަންކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ ތަކާއި އ ޞޫލ ތައް އަދި އެ އ ޞޫލ ތަކާ ގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި ލިޔ ންތައް ސިވިލް  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަ
 އިން ލިބެން ހ ންނާނެއެވެ.   )https://www.csc.gov.mv/Policy/Index/51(ސަރވިސް ކޮމިޝަނ ގެ ވެބްސައިޓްގެ އ ޞޫލ ތައް "ރެކްރޫޓްމެންޓް އ ޞޫލ "  

 1444 ރަބީޢ ލްއާޚިރ  27 

 2022 ނޮވެންބަރ  21

mailto:career@homeaffairs.gov.mv
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