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ނޯޓ ް :މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް  ،ވަޒީފާއަށް އެދިފައިވާ މީހާއަށް ކްރައިޓީރިއާގެ ހުރިހާ ބަޔަކުން ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ ޖުމުލަ ( 25%ފަންސަވީސ ް) އިންސައްތަ އަށްވުރެ މަތިވާން
ޖެހޭނެއެވ ެ.

