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އީޮފްސތަކުން  ަސރުކާރުގެ  ޤާނޫނުތަކިާއ،  ާޝިއޢުކުރެވީޭނ،   ގެޒެޓުގިައ 

ންޫސބަޔާންތައްފަދަ  ދެންނެވުންތަކިާއ،  ިއޢުލާންތަކިާއ،  ނެރުއްވާ 

ިލޔުންތަކެވެ. 

  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރެވީޭނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުދަދުވަހުއެވެ. 

  ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ 

 gazette@po.gov.mv ްއީާދއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2.00 ގެ ކިުރނ

ްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ިމ ީއ.މިެއލް އެޑ  

  ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.
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ް މަަސއްކަތ

Invitation for Bids No. - PMU/NCB/01 Dated. 25 February 2009

Loan No. and Project Title: 2170-MLD (SF), RDPII, Environmental Infrastructure and Management. 

Contract package No. PMU/SWM/01, Procurement of Equipments for Solid Waste Management for 

 L. Fonadhoo

1. The Government of Maldives has received a loan from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of 
Environmental Infrastructure and Management Project for RDPII, and it intends to apply part of the proceeds of this loan 
to payments under the contracts stated below in table.

2. The Government of Maldives, represented by Project Management Unit(PMU) of RDP-II, Ministry of Housing, 
Transport and Environment (MHTE), now invites sealed Bids from eligible Bidders for procurement of Solid Waste 
Management Equipments as described below:

Sl.
No.

Contract 
Package No.

Description of Goods 
and Related Services

Amt. of Bid 
Security  

1% estimated 
bid price
(in MRF)

Qualification and Experience Criteria

Min. Av. 
Annual 

Turnover for 3 
yr. (MRF). 

Min.        
Supply in 
Last 5 yr. 

Min. 
cash flow

requirement 
( in MRF)

1. PMU/SWM/01
Procurement of 
Equipments for Solid 
Waste Management for 
L. Fonadhoo.

10,000 3 Million Similar 
Type at 
least 1 no.

1.2 Million

3. National Competitive Bidding will be conducted in accordance with ADB’s single stage two envelope bidding procedure 
and is open to all Bidders from eligible source countries.

4. Bidders must submit one bid only. Purchaser will evaluate and compare bids on the basis of bidding requirements and 
least cost of technically responsive bidders.

5. Interested eligible Bidders may obtain further information from office of RDPII, MHTE and inspect the Bidding
Document in office of the MHTE at the address given below from 09:00 to 12:00 hours and 13:30 to 14:30 on all working
days.

6. The Bidding Document, in the English language, may be purchased by interested Bidders on the submission of a 
written application to the Project Director and upon payment of a non-refundable fee of Maldivian Ruffiya MRF 250/-
(Two Hundred and fifty only) in cash from 01 March 2009 to 30 March 2009. Pre-bid meeting will be held on 17 March
2009 at 14:00 hours in the office of MHTE, Male’.

7. Bids must be delivered to the address below on or before 30 March 2009 -12.00 hours. All Bids must be accompanied 
by a Bid Security as mentioned above in the table. Late bids shall be rejected. Technical Proposals of Bids will be opened 
at 14:30 hours on 30 March 2009 in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend. Price proposals of 
technically compliant bids will be opened subsequently at a date and time to be intimated subsequently by MHTE.  

8. PMU-RDPII of MHTE will not be responsible for any costs or expenses incurred by Bidders in connection with the 
preparation or delivery of Bids.

   Sd /-
  Project Director
  Project Management Unit-RDPII
  Ministry of Housing, Transport and Environment
  3rd Floor, Fen Building, Ameenee Magu, Male’- 20-03, Republic of Maldives.
  Tel. +960-333 1695, Fax +960-333 1694 
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Invitation for Bids No: PMU/NCB/03 Dated. 23 February 2009

Loan No. and Project Title: 2170-MLD (SF), RDPII, Environmental Infrastructure and Management. 
Contract package No. PMU/SWM/03, Procurement of Equipments for Solid Waste Management for Lh.Naifaru

1- The Government of Maldives has received a loan from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of 
Environmental Infrastructure and Management Project for RDPII, and it intends to apply part of the proceeds of 
this loan to payments under the contracts stated below in table.

2- The Government of Maldives, represented by the Project Management Unit( PMU) of RDPII, Ministry of Housing, 
Transport and Environment (MHTE), now invites sealed Bids from eligible Bidders for procurement of Solid 
Waste Management Equipments as described below:

Sl.
No.

Contract 
Package No.

Description of Goods 
and Related Services

Amt. of Bid 
Security  

1% estimated 
bid price
(in MRF)

Qualification and Experience Criteria

Min. Av. 
Annual 

Turnover for 
3 yr.   (MRF). 

Min.        
Supply in 
Last 5 yr. 

Min. 
cash flow

requirement 
(in MRF)

1 PMU/SWM/
03

Procurement of 
Equipments for Solid 
Waste Management 
for Lh. Naifaru.

11,200 3.3 Million Similar Type 
at least 1 no.

1.35 Million

3- National Competitive Bidding will be conducted in accordance with ADB’s single stage two envelope bidding 
procedure and is open to all Bidders from eligible source countries.

4- Bidders must submit one bid only. Purchaser will evaluate and compare bids on the basis of bidding requirements 
and least cost of technically responsive bidders.

5- Interested eligible Bidders may obtain further information from office of RDPII, MHTE and inspect the Bidding
Document in office of the MHTE at the address given below from 09:00 to 12:00 hours and 13:30 to 14:30 hours
on all working days.

6- The Bidding Document, in the English language, may be purchased by interested Bidders on the submission of a 
written application to the Project Director and upon payment of a non-refundable fee of Maldivian Ruffiya MRF
250/- (Two Hundred and fifty only) in cash from 25 February 2009 to 26 March 2009. Pre-bid meeting will be held
on 16 March 2009 at 14:00 hours in the office of MHTE, Male’, Maldives.

7- Bids must be delivered to the address below on or before 26 March 2009 -12:00 hours. All Bids must be accompanied 
by a Bid Security as mentioned above in the table. Late bids shall be rejected. Technical Proposals of Bids will be 
opened at 14:30 hours on 26 March 2009 in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend. Price 
proposals of technically compliant bids will be opened subsequently at a date and time to be intimated subsequently 
by MHTE.  

8- PMU-RDPII of MHTE will not be responsible for any costs or expenses incurred by Bidders in connection with the 
preparation or delivery of Bids.

                                                                                              
  Sd /-
  Project Director
  Project Management Unit-RDPII
  Ministry of Housing, Transport and Environment
  3rd Floor, Fen Building, Ameenee Magu, Male’- 20-03, Republic of Maldives.
  Tel. +960-333 1695, Fax +960-333 1694 
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Ministry of Economic Development
Male’, Republic of Maldives

Ref No: A-18/2009 
05 March 2009 

BizNet :: A Software Development Project

The Ministry of Economic Development (MED) has 
formulated a software development project (hereafter 
called BizNet) which aims to computerise and automate 
all of the services that MED provides.  

All interested parties are requested to attend an 
information dissemination and Q&A session that will 
be conducted on Wednesday 11 th March 2009, at 1500 
hours in MED conference room, Ghaazee Building 1st 
floor, regarding BizNet. Bid submission date is set as
Tuesday 17th March 2009 at MED conference room, 
at 1500 hours. Bids will be opened in front of bidders 
choosing to attend and only bids from participants of the 
prior information session will be accepted.

For further information please visit our website at
 www.trade.gov.mv/announcements.

ު ފުރަުސތ ެ ވަޒީފާގ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

  ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،   

ޯ 5/2009/އެފް.އޭ.އ ނަންބަރު:

ު ވަޒީފާގެ ފުރަުޞތ

ފަރާތްތަކަށް  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ވަޒީފާއަށ ެ އީޮފހުގ ިމ  

ބޭނުންވީަނ ް ފާތަކަށ ވީަޒ ެ ިމއީޮފހުގ ދަންނަވަމެވެ. ާ މަރުހަބ

ު ިމވަގުތ ީމހުންނެވެ. ު ޤިާބލ ަޝއުޤުވިެރވާ، ް މަަސއްކަތަށ

ު ހްުސމަގާމ ހިުރ ިމއީޮފހުގިައ

އިޮފަސރ ް ިރަސރޗ ީސިނއަރ ނަން: ެ މަގާމުގ .1

(ދޭއް) 2 އަދަދު:  ާ ބޭނުންވ  

5815/- މާުސރަ:

ނުވަތަ  ިއކޮނިޮމކްްސ ަޝރުތު: ެ މަގާމުގ  

ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ިއން ްސޓިެޓްސިޓކްްސ

ހިާސލުކޮށްފިައވުން.

ީސިނއަރ ެސކްރެޓީެރ މަގާމުގެ ނަން: .2

(އެކެއް) 1 އަދަދު:  ާ ބޭނުންވ  

5285/- މާުސރަ:

ގުޅޭ  ިރލަޭޝނިާއ ް ޕަބިްލކ ަޝރުތު: ެ މަގާމުގ  

ޕްލޮމާއެއް  ިޑ ެ ދުވަހުގ ު އަހަރ  2 ދިާއރިާއން

ހިާސލުކޮށްފިައވުން.

އިޮފަސރ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ނަން: ެ މަގާމުގ .3

(އެކެއް) 1 އަދަދު:  ާ ބޭނުންވ  

5630/- މާުސރަ:

ގެ   4 ގްރޭޑް  ެސކްރެޓީެރ ަޝރުތު: ެ މަގާމުގ  

އުޅެ  ު ދުވަހ ު 4 އަހަރ މަދުވެގެން ކްލިެސިފކަޭޝނުގިައ

ް ބޭނުންކޮށްގެނ (ކޮމިްޕއުޓަރ ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

އެނގުން) އިެޑޓްކުރަން ް ޓިައޕްކޮށ

ހެލްޕަރ އީޮފްސ ނަން: ެ މަގާމުގ .4

(އެކެއް) 1 އަދަދު:  ާ ބޭނުންވ  

3350/- މާުސރަ:

ިލިބފިައވުން  ު ަސނަދ ެ ކަމުގ ިޕޔޯނު ަޝރުތު: ެ މަގާމުގ  

ް ފްާސވެފިައވުނ ިއން 5 ް ގްރޭޑ ނުވަތަ

ަސރިވްސ  ހޮޓެލް  ޖެނެރަލް  ިއން ްސކޫލް  (ހޮޓެލް   

ް ފަރާތްތަކަށ ާ ހަދާފިައވ ް ޓްރިޭނންގއެއ ފަދަ

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ.)

ީމހުން  ާ ަޝރުތުފިުރހަމަވ އެދޭ ް މަގާމަށ ާ މީަތގިައވ  

ީމހުން އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ އީޮފހުގެ  ”ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ 

ތަޢީުލީމ ު ކުރުމަށްފަހ ފިުރހަމަ ފޯމު“ ު މަޢުލޫމާތ ާ ފިުރހަމަކުރ

ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ އިަދ ފޮޓޯކީޮޕ ެ ަސނަދުތަކުގ / ް ެސޓިްފކެޓ

ދުވަހުގެ  18 މާޗް 2009 ވަނަ ފޮޓޯކީޮޕއާއެކު، ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުވުނ ް ިމއީޮފހަށ ކިުރން ގެ 3.30 ު މެންދުރ

ފިުރހަމަކުރާ  ް ީމހުނ އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ ެ ިމއީޮފހުގ  

ު ޑައުންލޯޑ ް ވެބަްސިއޓުނ ެ ިމއީޮފހުގ ފޯމު، ު މަޢުލޫމާތ

ްރެހީަކ އެޑ ެ ވެބަްސިއޓްގ ެ އީޮފހުގ ިމ ކުރެވޭނެއެވެ.

އިަދ  އެވެ.  www.presidencymaldives.gov.mv

ކައުންޓަރުންވްެސ ިރެސޕަްޝން ެ ިމއީޮފހުގ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ބޭނުންވ

ހުންނާނެއެވެ. ް ިލބެނ ު ފޯމ

13 ރީަބޢުލްއައްޥަލް 1430  

10    މާޗް    2009  
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 MCHE-HR/I/2009/13 :ުނަންބަރ  

08 މާރޗް 2009   

   

        

( ލިައބްރިޭރއަން (ޓްރީޭނީ މަޤާމް: 

ޔުކަޭޝން/ އިެޑ ހަޔަރ ް އޮފ ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ ތަން:

ާ ިއދާރ މަރުކީަޒ

 2 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ިއނިގރިޭސ ިހމެނޭ ެ ިއމިްތހާނުގ ް ލެވެލ ޯ ަޝރުތު: ީޖ.ީސ.ީއ.އ

ފްާސ ”ީޑ“ ދަށްވެގެން  މާއްދިާއން  ދެ  ްް ގޮތަށ

ް ެސޓިްފކެޓ ް ްސކޫލ ެސކަންޑީްރ ިލިބފިައވުމާއެކު،

ް ދަށްވެގެނ މާއްދިާއން ިމ "ިދވިެހ" ިއމިްތޙާާނުގިައ

ިލިބފިައވުން. ފްާސ "ީސ"

(މާުސރައިާއ އެލަވަންްސ) ާ -/5،965 ރިުފޔ އުޖޫރަަ:

ކްލިެސިފކަޭޝން:

ގްރޭޑް 1      އިޮފަސރ ް ޓެކިްނކަލ ް އިެސްސޓަންޓ  

ނިުލިބއްޖެނަމަ  ު ީމހަކ ަާ ހަމަވ ު ަޝރުތ ް މަގާމަށ ިމ  

ބޭނުންވެއެވެ. ު ީމހަކ ް މަގާމަށ ެ އިެސްސޓަންޓްގ ލިައބްރީަރ
   

ފްާސވެފިައވުން ިއން 9 ް ަޝރުތު: ގްރޭޑ

(މާުސރައިާއ އެލަވަންްސ) ާ -/5،500 ރިުފޔ އުޖޫރަަ:

         2 ް ގްރޭޑ ކްލިެސިފކަޭޝން: އިެސްސޓަންޓް އިޮފަސރ

މާުސރިައގެ  ް މަގާމަށ ދެ ާ ދެންނިެވފިައވ މީަތގިައ  

ާ ހަމަޖިެހފިައވ ކުރާނަމަ ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ ް ިއތުރުނ

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ މިަތން ެ ގަވިާއދުގ

ތަޢީުލީމ ާ ިލިބފިައވ ް ފަރާތްތަކުނ ާ އިެދލައްވ ް މަގާމުތަކަށ ިމ

ވާ   2009 މާރޗް   19 ު ކީޮޕއާއެކ ޯ ފޮޓ ެސޓިްފކެޓްތަކުގެ 

މޯލިްޑވްްސ ކިުރން ެ ވުމުގ ު ބަންދ އީޮފްސ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ

ިސީޓ ް އަށ ާ މަރުކީަޒ ިއދާރ ެ ޔުކަޭޝންގ ހަޔަރ އިެޑ ް އޮފ ް ކޮލެޖ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ

Educational Development Centre
Ministry of Education, Republic of Maldives

Request for Consultancy

No: 90-C/2009/05                   Date: 25th February 2009

Consultancy Name: Curriculum Consultant (Social Studies)

Consultancy Type: Individual / Institutional

Consultancy Summary:
This consultancy aims to develop the national syllabus 
for Social Studies from Key Stage 1-5. Through this 
consultancy, key stakeholders of national curriculum 
will be given the opportunity to share perspectives on 
shaping the Social Studies syllabus to meet the needs of 
Maldivian children growing up in modern society. The 
syllabus will also create awareness of related subjects 
offered at secondary level. Based on consultations 
and international best practice, a draft syllabus for 
teaching Social Studies in the primary grades will be 
developed. 

Qualifications:
Education: 

 • Bachelors degree in Social Science, Sociology, 
History, Geography or other closely related area is 
essential.

 • Masters degree or equivalent in Curriculum and 
Instruction, History, Geography, Economics or 
Sociology would be desirable.

Experience: 
 • Experience in teaching at primary or middle school 

level is essential.
 • Experience in the area of primary curriculum 

development or materials development would be 
desirable.

Language(s): 
 • Excellent command of written English.

Other Skills: 
 • Good judgment, initiative and high sense of 

responsibility. 
 • Ability to work with diverse groups of people. 
 • Good command of ICT skills. 

Duration of the Assignment:
Ten months starting from March 2009. 

Reporting Obligation:
The Consultant will report to the Head of Curriculum 
Development Unit, EDC, Male’.

Interested parties are requested to attend the pre-proposal 
meeting which will be held at 10:00 am on 10th March 2009 
(Tuesday) in Ma. Vavathi (6th Floor) Meeting Room.

The proposals with CVs should be submitted in sealed 
envelopes on 12th March 2009 at 14:00 pm to the specified
address.

Educational Development Centre
Ma. Vavathi (5th Floor)
Nikagas Higun
Male’, Rep. of Maldives
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Civil Aviation Department
       
No: 201-AFD-A2/IU/2009/102               
Date: 8th March 2009

MCAR-66 Examination Announcement

Civil Aviation Department (CAD) has come to an agreement with Air Transport Training College, Singapore (MCAR-147 
approved organisation) to conduct MCAR-66 examinations in Maldives on behalf of CAD.
Exams will be conducted on 06th – 09th April 2009. All personnel interested in sitting for MCAR-66 modular examination, 
are requested to confirm their commitment to CAD with a duly filled CAD form 19E together with applicable fees not
later than 26th March 2009. MCAR-66 regulation which includes the modular syllabus and all the applicable forms can be 
downloaded from CAD website www.aviainfo.gov.mv.
Exam venue will be announced at a later date. All Interested applicants may obtain further information from Civil Aviation 
Department. 
Fee per module: USD100 for Maldivians and USD150 for foreigners.

 Monday, April 6, 09 Tuesday, April 7, 09 Wednesday, April 8, 09 Thursday, April 9, 09

9:00 Module 1 
40 Mins 

 
(09:00-09:40)

Module 4 
50 Mins 

 
(09:00-09:50) Module 7 

140 Mins 
 

(09:00-11:20)

Module 13 & Module 
11a   

165 Mins 
(09:00-11:45)

9:30

   
10:00 Module 2 

65 Mins 
 

(10:00-11:05)

Module 5 
90 Mins 

 
(10:15-11:45)

10:30

11:00
11:30   

 Module 9 
45 Mins 

 
(11:30-12:15)

 

Module 17 
40 Mins 

 
(11:45-12:25)

12:00
Module 8 
25 Mins 

 
(12:15-12:40)

 

12:30   
13:00    

 BREAK TIME

14:00
Module 3 
 65 Mins 

 
(13:30-14:35)

Module 6 
90 Mins 

 
(13:30-15:00)

Module 15 
115 Mins 

 
(13:30-15:25)

 

14:30  
15:00   

15:30

Module 14
30 Mins

(15:00-15:30)

  

Fee 

Note: Module 10 is not shown because CAD will give its own paper for Module 10 exam.

ު މަޢްލޫމާތ
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ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 138-T(L)/IUL/2009/18:ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ގޮތުގިައ  ްސޕެއަރގެ ެ ވިެހކަލްގ ިމހާރަކަށްއިައްސ  

ނުވަތަ ބިުރކޮށްލިައގެން ް ބައެއްވިެހކަލ ް ބޭނުންކުރުމަށ

ް ވިެހކަލ ހުންނަ ހަލާކުވެފަ އެކިްސޑެންޓްވެ  ް ވަރަށްބޮޑަށ

ު މަރާމާތ ނުވަތަ ު ގުޅާލުމަށްފަހ ދެބިުރ ް އަލުނ ރާއްޖެގެންެސ

ް ފައްތިައގެނ ް އޫުޞލަށ ކުރެވޭ ރިަޖްސޓީްރ އަލުން ު ކުރުމަށްފަހ

އިަދ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ް ހުށަހަޅަމުން ދާކަމަށ ް ކުރުމަށ ރިަޖްސޓީްރ

ް ޓްރާންްސޕޯޓ ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 138-T(M)/IUL/2009/21:ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ކަނޑުގިައ  ާ ދިެވފިައވ ު މަޢުލޫމާތ ިތީރގިައ  

ް އަލުނ ް ގެއިްލގެނ ރިަޖްސޓީްރ ެ އުޅަނދުގ ާ ދުއްވ

ް ވިެރފަރާތުނ ެ ިމއުޅަނދުގ އިެދ ް ހަދިައިދނުމަށ ރިަޖްސޓީްރ

ރިަޖްސޓީްރއިާއބެހޭ ެ ިމއުޅަނދުގ ާ ީވމ ހުށަހަޅުއްވާފިައވެއެވެ.

15 މާރޗް 2009 ގެ  ފަރާތެއްވާނަމަ ާ ިލިބފިައވ ު މަޢުލޫމާތ

އަންގަވިައދެއްވުންއެދެމެވެ. ް ިމިމިންސޓީްރއަށ ކިުރން

 

ނަންބަރު P9729A-04-10-T ދިޯނ  ރިަޖްސޓީަރ - 1

ދިޯނ P1902A-02-01-G ުނަންބަރ ރިަޖްސޓީަރ - 2

   

04 ރީަބޢުލް އައްވަލް 1430  

01    މާރޗް    2009  

އޭޖެނީްސ ޕްރޮޓެކަްޝން ް އެންވަޔަރަންމަންޓަލ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

EPA-138/2009/07:ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ް އީޮފްސ ިޢމާރާތެއް ހޯދުނ

ކުއްޔަށް  ް ިޢމާރާތެއ އީޮފްސ ިހންގާނެ ިމއެޖެނީްސގެ  

ނުވަތަ 2 ބޮޑިުމނީަކ ެ ިޢމާރާތުގ ބޭނުންވެއެވެ.  ް ިހފުމަށ

އަކަފޫޓެވެ. 3 ފްލިޯއން 9000

އެދޭ ް ކުއްޔަށިްދނުމަށ ް ިޢމާރާތ އީޮފްސ ީވމާ،

ދުވަހުގެ 14.00 އަށް،  14 މާރޗް 2009 ބުދަ ފަރާތްތަކުން

ް ތަފީްޞލ ެ ިޢމާރާތުގ އިަދ ު މުއްދަތ އަގިާއ ކުއްޔަށްދޭ ް ިޢމާރާތ

އޭޖެނީްސ ޕްރޮޓެކަްޝން ް އެންވަޔަރަންމަންޓަލ ު މަޢުލޫމާތ

އަށްވަޑިައގެން  ( ާ ފަނިްގިފލ 4 ވަނަ ިބލިްޑންގ (ޖަމާލުއީްދނު

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

08 ރީަބޢުލްއައްވަލު 1430  

މާރޗް   2009    04  

ކެޓަގީަރނޫން ާ ކޮށްފިައވ ރިަޖްސޓީްރ ް ވިެހކަލެއ ިމދެންނިެވފަދަ

ް ހުށަހަޅަމުނ އިެދ، ް ބަދަލުކޮށިްދނުމަށ އަކަށްވްެސ އެހެންކެޓަގީަރ

ގެންދެއެވެ.

އެއްވްެސ  ކޮށްދޭ ރިަޖްސޓީްރ ިމިންސޓީްރގިައ ިމ  

ކޮށިްދނުމީަކ ރިަޖްސޓީްރ ް އްަޞލުގެއްލޭގޮތަށ ެ އޭގ ވިެހކަލެއް،

ވިެހކަލް  ިމފަދަ  ކަމަކަށްވީާތ  ު ިހލާފ ޤާނޫނާ  96/1 ނަންބަރު 

އަންގިައ ް ޢާންމުކޮށ ވާހަކަ ނޯންނާނެ ކޮށްދެވެން ރިަޖްސޓީްރ

ކީުރމެވެ. ް ިއޢުލާނ

1430 ު 29 ަޞފަރ  

24 ފެބްރުއީަރ 2009    
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ު މަރުކަޒ ޤައީުމ ާ ިޚދުމަތްކުރ ް ތީާރޚަށ ިދވިެހބަހިާއ

ކަލްޗަރ ް އާޓްްސ އެންޑ ް އޮފް ޓިޫރޒަމ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،  

149 2009/05/ނ- ނަންބަރު:

ިއޢުލާނު

ް މުބާރާތ ޤައީުމ ެ ިލޔުމުގ މަޒުމޫނު

ތެރޭގިައ ެ ިމއަހަރު ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގ ް މަރުކަޒުނ ިމ .1  

ު ދޮރ ެ ބިައވިެރވުމުގ މުބާރާތުގިައ ޤައީުމ ެ ިލޔުމުގ މަޒުމޫނު ިހމެނޭ

ހުޅުވިައލިައީފމެވެ.

އިަމއްލަ  އީެއ 3 ބައެވެ. އޮންނީަނ މުބާރާތުގިައ ިމ .2  

ާ ބިައވިެރވ ް އިަމއްލަގޮތުނ ބަޔިާއ، ެ ިއްސކޫލުތަކުގ ބަޔިާއ، ެ ފަރާތްތަކުގ

ބައެވެ. ެ ިއްސކޫލުދިަރވަރުންގ

ބިައ ެ ފަރާތްތަކުގ އިަމއްލަ ެ ިމމުބާރާތުގ .3  

މަޒުމޫނު ވަގުތުގިައ އިަމއްލަ ް ފަރާތްތަކުނ ާ އޮންނީާނ،ބިައވިެރވ

މަޒުމޫނު ް މަރުކަޒަށ ިމ  ވަގުތުގެކިުރން ކަނޑައިެޅފިައވާ  ިލޔެ

ާ ބިައވިެރވ ް އިަމއްލަގޮތުނ ބަޔިާއ، ެ ިއްސކޫލުތަކުގ ހުށަހަޅާގޮތަށެވެ.

ކަނޑައެޅޭ ް ިލޔުމަށ މަޒުމޫނު އޮންނީާނ ބިައ ެ ިއްސކޫލުދިަރވަރުންގ

ިލޔާގޮތަށެވެ. ް ވަގުތުނ ހިާޒރުވެ، ް މާލަމަށ

ިލޔާ ް މުބާރާތަށ ގޮތިާއ، ިހނގަމުންދާނެ ް މުބާރާތ ިމ .4  

ބަލާނޭ ިއނާްސފުކުރުމުގިައ ަޝރުތުތަކިާއ، ހުންނަޖެހޭ މަޒުމޫނުތަކުގިައ

ިހމިެނފިައވާނެއެވެ. ގަވިާއދުގިައ ެ މުބާރާތުގ ިމ ް ިމންގަނޑުތައ

ް ިލޔުމަށ މަޒުމޫނު މުބާރާތުގިައ ގަވިާއދިާއ، ެ މުބާރާތުގ .5  

ު ފޯމ އެދޭ ް ބިައވިެރވުމަށ މުބާރާތުގިައ ދިާއރާތަކިާއ، ާ ކަނޑައިެޅފިައވ

ހުންނާނެއެވެ. ް ިލބެނ ް ވެބަްސިއޓުނ ކައުންޓަރުންނިާއ، ެ މަރުކަޒުގ ިމ

އެވެ.   www.nclhr.gov.mv ްރެހީަކ އެޑ ވެބަްސިއޓު

ބިައގިައ ެ ފަރާތްތަކުގ އިަމއްލަ ެ މުބާރާތުގ ިމ ީވމާ، .6  

އެދޭ ް ބިައވިެރވުމަށ މުބާރާތުގިައ ފަރާތްތަކުން، އެދޭ ް ބިައވިެރވާނ

ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ ާ 5 އޭޕީްރލް 2009 ވ ފިުރހަމަކުރުމަށްފަހު، ު ފޯމ

މަޒުމޫނު  ާ ބިައވިެރކުރ މުބާރާތުގިައ ފޯމިާއ ކިުރން 3.30 ގެ ު މެންދުރުފަހ

ެ ިއްސކޫލުތަކުގ ެ މުބާރާތުގ ިމ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުނ ް މަރުކަޒަށ ިމ

ބިައގިައ ެ ދިަރވަރުންގ ިއްސކޫލު  ާ ބިައވިެރވ އިަމއްލަގޮތުން  ބަޔިާއ،

އެދޭ ް ބިައވިެރވާނ މުބާރާތުގިައ ް ފަރާތްތަކުނ އެދޭ ް ބިައވިެރވާނ

ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ ވ  2009 މާޗު   18 ފިުރހަމަކުރުމަށްފަހު، ު ފޯމ

ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.  ް މަރުކަޒަށ ކިުރން ިމ 3.30 ގެ ު މެންދުރުފަހ

ާ ބިައވިެރވ ް އިަމއްލަގޮތުނ ބަޔިާއ، ެ ިއްސކޫލުތަކުގ ެ މުބާރާތުގ ިމ

މަޒުމޫނު  ދިަރވަރުން  ާ ބިައވިެރވ ބިައގިައ  ދިަރވަރުންގެ  ު ިއްސކޫލ

ހެނދުނު  ެ ދުވަހުގ ހިޮނިހރު ާ 4 އޭޕީްރލް 2009 ވ އޮންނީާނ ް ިލޔުނ

މާލަމުގައެވެ.  ެ ްސކޫލުގ ިއންގިްލްޝ މާލޭ 9:00 ގިައ

06 ރީަބޢުލްއައްވަލް 1430  

2009    ު 04    މާޗ  

އުތުރުބީުރ ު ުލ މާޅްޮސމަޑ ފިެލވަރިާއ، ު ފިާދއްޕޮޅ

ް ހަމަޖެއެްސވުނ ކަމުގިައ ް ދެރަށ އުޅޭ ް ީމހުނ ދުވާފަރީަކ

“ފިެލވަރު”  ު ފިާދއްޕޮޅ ް ރަށަކަށ ިދިރއުޅޭ ް ީމހުނ  

އޮތް  ދުވަހު  ވަނަ   10 ފެބްރުއީަރ   2009 ް ހަމަޖެއެްސވުމަށ

ް ދެންނެވުނ

7 ރީަބޢުލްއައްވަލް 1430  

21/2009 ނަންބަރު:
މާޗް    2009       4

އީަކ “ފިެލވަރު” ިނންމަވާފިައވީާތ، ޖަލާްސިއން ެ މިަޖީލހުގ ެ ވީަޒރުންގ

ް ަސރުކާރުނ ް ފިެށގެނ ް އެތީާރޚުނ ކަމުގިައ  ް ރަށެއ ިދިރއުޅޭ ް ީމހުނ

ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ދަންނަވަން ކަމުގިައ ހަމަޖައަްސވިައިފ

ިވދާޅިުވއެވެ.

ީމހުން  ދުވާފަރުގިައ އުތުރުބީުރ ު ުލ މާޅްޮސމަޑ އިަދ  

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާ  ދުވަހު، 2009 މާޗް 2 ވަނަ ފެށުން ް ިދިރއުޅެނ

ް ފިެށގެނ ް އެދުވަހުނ ިއފިްތތާޙުކޮށްދެއްވާފިައވީާތ، ް ރްަސީމގޮތުނ

ަސރުކާރުން ކަމުގިައ ް ރަށެއ ިދިރއުޅޭ ް ީމހުނ އެރަށީަކވްެސ

ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ދަންނަވަން ކަމުގިައ ހަމަޖައަްސވިައިފ

ިވދާޅިުވއެވެ.

ް މުބާރާތ
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ް އުފެއްދެވުނ ް އީޮފްސތައ ޕްރިޮވންްސ ަސރަހައްދެއްގިައ 7 ެ ރާއްޖޭގ

އެއީޮފްސތަކީަކ  އުފައްދަވިައ، ް އީޮފްސތަކެއ ޕްރިޮވންްސ ް ގޮތަށ ާ ިތީރގިައިމވ ިމއަދުން ފިެށގެން ރާއްޖޭގެ 7 ަސރަޙައްދެއްގިައ  

ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ދަންނަވަން ހަމަޖައަްސވިައިފކަމުގިައ ކަމުގިައ ް ތަންތަނ ާ ިހނގަމުންދ ް ދަށުނ ެ ހޯމްއެފެއާޒުގ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ިވދާޅިުވއެވެ.

ް ނަނ ެ އީޮފހުގ

ު ަސރަހައްދ
ާ ގިާއމުކުރ އީޮފްސ

ް ރަށ

ް ގޮތ ާ ިކޔ ް ބަހުނ ިދވިެހ
ާ ިކޔ ް ބަހުނ ިއނިގރިޭސ

ް ގޮތ

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ު އުތުރ މިަތ
 Upper North

Province Office
ު ަސރަހައްދ ިހމެނޭ ު އަތޮޅ ށ ހދ، ކުޅުދުއްފިުށހއ، ހދ.

އުތުރު ޕްރިޮވންްސ އީޮފްސ
 North Province

Office
ު ޅ އަތޮޅު ިހމެނޭ ަސރަހައްދ ބ، ރ، ުނ، ފިެލވަރ ޅ.

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ު އުތުރ ު މެދ
 North Central

Province Office
ު ިހމެނޭ ަސރަހައްދ ު އަތޮޅ އދ، ވ އއ، މާފިުށކ، ކ.

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ު މެދ
 Central Province

Office
ު ަސރަހައްދ ިހމެނޭ ު އަތޮޅ ދ ފ، ޫމ، ކުޑަހުވަދ ދ.

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ދެކުނު ު މެދ
 South Central

Province Office
ު ަސރަހައްދ ިހމެނޭ ު އަތޮޅ ލ ގަންތ، ލ.

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ދެކުނު މިަތ
 Upper South

Province Office
ު ަސރަހައްދ ިހމެނޭ ު އަތޮޅ ގދ ޫގއ، ިތނަދ ގދ.

ދެކުނު ޕްރިޮވންްސ އީޮފްސ
 South Province

Office
ު ަސރަހައްދ ިހމެނޭ ު އަތޮޅ ސ ޫޏ، ިހތަދ ސ.

އިޮނގަނޑަށް  ިއދީާރ ެ ަސރުކާރުގ ބޭނުމީަކ، 12 ނޮވެމްބަރ 2008 ގިައ ެ ގިާއމްކުރެއްވުމުގ ް އީޮފްސތައ ޕްރިޮވންްސ  

ް އަތޮޅުތައ ެ ރާއްޖޭގ ތެރިެއން، ެ މަަސއްކަތްތަކުގ ހަމަޖެއެްސިވ އެފެއާޒަށް  ް ހޯމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ް ގިުޅގެނ ާ ބަދަލުތަކ ގެންނިެވ

މަަސއްކަތްތައް  ިޑވެލޮޕްމަންޓުން ބެލެހެއްޓިެވ އޮފް އެޓޮލްްސ ިމިންސޓީްރ ް ހަމައަށ ާ 11 ނޮވެމްބަރ 2008 އ ގޮތުން ިހންގުމާބެހޭ

ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ދަންނަވަން ހަމަޖެއެްސވުންކަމުގިައ ް ިއނިްތޒާމެއ ިހންގޭނެ ް ގާތުނ ީވހާވްެސ ރައިްޔތުންނާ ެ އަތޮޅުތަކުގ

ެ ރާއްޖޭގ އިާއ، (އުތުރު) އީޮފްސ ާ ބަލަހައްޓ ތަރައީްޤ ަސރަހައީްދ ާ ގިާއމްކުރައްވާފިައވ އުތުރުގިައ ެ ރާއްޖޭގ ީމގިެއތުރުން، ިވދާޅިުވއެވެ.

މަަސއްކަތްތައް، ާ ގެންދަވ ް ކުރައްވަމުނ ިއން (ދެކުނު) އީޮފްސ ާ ބަލަހައްޓ ތަރައީްޤ ަސރަހައީްދ ާ ގިާއމްކުރައްވާފިައވ ދެކުނުގިައ

ެ އީޮފްސތައް އުފެއްދެވުމުގ ިމޕްރިޮވންްސ ހަމަޖެއެްސވުމީަކވްެސ ް ިއނިްތޒާމެއ ކުރެއްވޭނެ އެހެން ަސރަހައްދުތަކުގިައވްެސ ެ ރާއްޖޭގ

7 ރީަބޢުލްއައްވަލް 1430  

ނަންބަރު: 22/2009  
މާޗް    2009       4
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ް މަަސއްކަތްތައ ެ އީޮފްސތަކުގ ޕްރިޮވންްސ

ާ ބޭނުންވ ް ރައިްޔތުނ ެ އަތޮޅުތަކުގ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .1

ިއޤިްތާސީދ އިަދ ޢުމްރީާނ، ިއޖިްތމީާޢ ެ ރަށްރަށުގ ް ގޮތަށ

ޕްލޭންތަކިާއ ް ިއްސނަގިައގެނ ް ރައިްޔތުނ ތަރައީްޤއަށްޓަކިައ

ިމފަދަ ބާރުއެޅުމިާއ، ް ިހންގުމަށ ރާވިައ ް މްަޝރޫޢުތައ

ވީަސލަތްތަކިާއ ާ ބޭނުންވ ް ިހންގުމަށ ް މްަޝރޫޢުތައ

ފިަހކޮށިްދނުން. ު ިލބޭނެމަގ އީެހ ފަނީްނ ފިައާސއިާއ

ް ރައިްޔތުނ ް ގޮތުނ ތަރައީްޤއާގުޅޭ ެ ރަށްރަށުގ ޕްރިޮވންްސގެ .2

ކަމާބެހޭ ެ ަސރުކާރުގ ތެރިެއން ެ ކަންތައްތަކުގ ާ ހުށަހަޅ

ް ފާހަގަކޮށ ް ކަންތައ ގެންނަންޖެހޭ ް ަސމާލުކަމަށ ެ ިއދާރާތަކުގ

ހުށަހެޅުން. ް އިެއދާރާތަކަށ ް އެކަންތައްތައ

ު އާންމ ެ ރަށްރަށުގ ެ އަތޮޅުތަކުގ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .3

ނުވަތަ ިވއާްސރަވެގެން ބެލުމިާއ ް ހިުރނެތްގޮތ ު ހާލަތ

ިލބޭ ް ީމހުންނަށ ެ ރަށްރަށުގ ް ގޮތުނ ޤުދުރީަތ އެނޫންަސ

ހަމަޖައާްސ ް ދޭނ ް ަސރުކާރުނ ވަޒަންކޮށް، ް ގެއްލުންތައ

މަދުވެއްޖެނަމަ ް ބާވަތްތައ ެ ކާޑުގ އަތޮޅެއްގިައ އީެހިދނުމިާއ

ހަމަޖެއުްސން. ު ިއނިްތޒާމ ފޮނުވޭނެ ު ކާޑ

އިަދ ކިޮމީޓ ާ ކިުރއަރުވ އަތޮޅު  ިހމެނޭ  ޕްރިޮވންްސގިައ .4

ް އެކިޮމީޓތައ ކުރުމިާއ، ު ިއނިްތހާބ ް ކިޮމީޓތައ ާ ރަށްކިުރއަރުވ

ކުރުން. ް މަަސއްކަތްތައ ކުރަންޖެހޭ ް ހަރުދަނާކުރުމަށ

ެ ަސރުކާރުގ ިހންގާ، އަތޮޅުތަކުގިައ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .5

ިހންގިައ ް ކަންތައްތައ ާ ހަވާލުކުރައްވާފިައނުވ އީޮފހަކިާއ ވިަކ

ބެލެހެއްޓުން.

ެ ަސރުކާރުގ އަތޮޅުތަކުގިައ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .6

ިހންގުމުގިައ ް މްަޝރޫޢުތައ ާ ިހންގ ް އީޮފްސތަކުނ

ލަފިާދނުމިާއ، އީެހތިެރވިެދނުމިާއ،  އެއީޮފްސތަކަށް 

ކަންތައް ިވލަރްެސކުރުން. ެ އެމްަޝރޫޢުތައް ިހންގުމުގ

ު ހާލަތ ތަރައީްޤގެ ެ އަތޮޅުތަކުގ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .7

ް މްަޝރޫޢުތައ ފެންނަ ް ިހންގަނ ް ިއތުރަށ ް ވަޒަންކޮށ

ް ިހނގާނިުހނގާގޮތ ިވލަރްެސކުރުމިާއ ިހންގުމިާއ، ރޭވުމިާއ،

ކަމާބެހޭ އެކުލާވާލުމުގިައ ް މްަޝރޫޢުތައ ިމ ބެލުން.

ހޯދުން. އީެހ ފަނީްނ މްަޝވަރާއިާއ ެ ިމިންސޓީްރތަކުގ

ެ އަތޮޅުތަކުގ ިމ އަތޮޅުތަކުންނިާއ  ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ  .8

ް ިދރާާސކޮށ ް މްަޝރޫޢުތައ ތަރައީްޤގެ ާ ހުށަހަޅ ް ރަށްރަށުނ

އެމްަޝރޫޢުތައް ިހންގުމަށް މަގުފިަހކުރުން.

ެ ަސރުކާރުގ އަތޮޅުތަކުގިައ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .9

ު ގެދޮރ މަަސއްކަތްތަކަށިާއ، ިސނީާޢ ާ ިހންގ ް އީޮފްސތަކުނ

ާ ބޭނުންވ ް ކަންކަމަށ ިޚދްމަތްތައްފަދަ ު އާންމ އެޅުމަށިާއ

ިބން ެ ރަށްރަށުގ ެ ަސރަޙައްދުގ އެ ފާހަގަކޮށް، ް ިބންތައ

ކަމާބެހޭ ޕްލޭންތައް، ޔްޫސ) ް (ލޭންޑ ެ ބޭނުންކުރާނެގޮތުގ

ެ ގޮތުގ ާ އެއްގޮތްވ ިމންގަނޑުތަކިާއ ެ ިމިންސޓީްރތަކުގ

ތައްޔާރުކުރުން. މިަތން

ް ިޖއޮގްރިަފކ އަތޮޅުތަކުގިައ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .10

(ނުވަތަ ަސރަޙައްދުގިައ ިހމެނޭ ް ިސްސޓަމ ިއންފޮމަޭޝން

ެ ވީަސލަތްތަކުގ ތަރައީްޤގެ އިަދ ިއނާްސީނ ޤުދުރީަތ

ާ ޑޭޓ އެ ގިާއމުކުރުމިާއ ް ބްޭސ) އެއ ާ ޑޭޓ ިހމެނޭ ު މަޢްލޫމާތ

ބެލެހެއްޓުން. ބްޭސ

ިއޤިްތާޞީދ ެ ރަށްތަކުގ ެ އަތޮޅުތަކުގ ިހމެނޭ 11.ޕްރިޮވންްސގިައ

ކަންކަމިާއ، ިތމާވެށްޓާބެހޭ ިއޖިްތމީާޢ ތަރައީްޤއާބެހޭ އިަދ

ް ގަވަރންމަންޓަލ ް ނޮނ ހޭލުންތިެރކަން، ެ ކަންކަމުގ

ް ކިޮމީޓތައ ެ ރަށްރަށުގ ތަކިާއ (އެން.ީޖ.އޯ) އޯގަނިައޒަޭޝން

ިއތުރުކުރުން. މުޖްތަމައުގިައ ް މެދުވިެރކޮށ

ް އޫުސލުނ ް ކޮންޓްރެކްޓ އަތޮޅުތަކުގިައ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސ .12

ޓެންޑަރ ް މްަޝރޫޢުތައ ާ ިހންގ ް އީޮފްސތަކުނ ެ ަސރުކާރުގ

ެ ގޮތުގ ާ ިހނގަމުންދ ް މަަސއްކަތ ެ އެމްަޝރޫޢުތަކުގ ކުރުމިާއ،

ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ދަންނަވަން ކަމުގިައ ް އެއްބޭނުނ ު މިައގަނޑ

ިވދާޅިުވއެވެ.

އީޮފްސތައް  ޕްރިޮވންްސ ް ގޮތަށ ާ ދަންނަވާފިައވ މީަތގިައ  

ދަށުން ެ އެފެއާޒުގ ް ހޯމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ް ގިުޅގެނ ާ އުފެއްދެވުމ

ތަރައީްޤ ”ަސރަޙައީްދ ާ ކަމުގިައވ އީޮފްސ ދެ ިހނގަމުނިްދޔަ

ާ ބަލަހައްޓ ތަރައީްޤ އިާއ ”ަސރަޙައީްދ (އުތުރު)“ އީޮފްސ ާ ބަލަހައްޓ

އުވާލައްވިައިފކަމުގިައ ް ފިެށގެނ ް ިމއަދުނ (ދެކުނު)“ އީޮފްސ

ިވދާޅިުވއެވެ. ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ދަންނަވަން

ހަމަޖެއެްސިވ  ް އީޮފްސތަކަށ ޕްރިޮވންްސ  

ިމވީަނއެވެ. ު ދެންނެވުމާއެކ ިމ ް ިލޔުމެއ ެ މަަސއްކަތްތަކުގ
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ިސީޓތަކުގިައ ާ ިލޔުއްވ ް އީޮފްސތަކަށ ެ ަސރުކާރުގ

ް ބައެއ ް ިލްސޓަށ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ޖެހުމަށ ު ނަންބަރ

ބަދަލުގެންނެވުން

 

ިސީޓތަކުގިައ  ާ ިލޔުއްވ ް އީޮފްސތަކަށ ެ ަސރުކާރުގ  

 13) 46/2008 ު ނަންބަރ ެ ިމއީޮފހުގ ް ޖެހުމަށ ު ނަންބަރ

ް ިލްސޓަށ ާ ހަމަޖައަްސވާފިައވ ް ދެންނެވުމުނ (2008 ނޮވެމްބަރ

ދަންނަވަން ގެންނަވިައިފކަމުގިައ ް ބަދަލުތައ ާ ިތީރގިައިމވ

ިވދާޅިުވއެވެ. ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ

ް ތަންތަނ ިއތުރުކުރެއިްވ ް ިލްސޓަށ (ހ)

ް ޓްރިައިބއުނަލ ފާއާބެހޭ ވީަޒ 200

ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ އިޭވއަޭޝން ް ިސިވލ 201

އޮތިޯރީޓ ް ޓްރާންްސޕޯޓ 202

އެޖެނީްސ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކަްޝން 203

ޯ ކ ވޮލަނިްޓއަރްސ މޯލިްޑވްްސ 204

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ު އުތުރ މިަތ 205

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ު އުތުރ 206

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ު އުތުރ ު މެދ 207

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ު މެދ 208

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ދެކުނު ު މެދ 209

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ދެކުނު މިަތ 210

އީޮފްސ ޕްރިޮވންްސ ދެކުނު 211

ް ތަންތަނ އިުނކުރެއިްވ ް ިލްސޓުނ (ށ)

ޖްަސިޓްސ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ 21

ަސރިވަސްސ ިބއުރޯ  ް ފިޮރން ިއންވްެސޓްމަންޓ  150

އޮތިޯރީޓ ވޯޓަރ އެންޑް ެސިނޓަޭޝން މޯލިްޑވްްސ 66

(އުތުރު) އީޮފްސ ާ ބަލަހައްޓ ތަރައީްޤ ަސރަހައީްދ 158

(ދެކުނު) އީޮފްސ ާ ބަލަހައްޓ ތަރައީްޤ ަސރަހައީްދ 159

ް ތަންތަނ ާ ބަދަލުގެންނަވާފިައވ ް ނަމަށ (ނ)

މޯލިްޑވްްސ“  ް އޮފ އޮތިޯރީޓ ”ޓެލެކިޮމއިުނކަޭޝންްސ  165

ގެ މޯލިްޑވްްސ“ ް އޮފ އޮތިޯރީޓ ”ކިޮމއިުނކަޭޝން ް ނަނ ގެ

ނަމަށް.

ފިެމީލ  ް އެންޑ ޗިައލްޑް  ް އޮފ ޕާޓްމަންޓް  ”ިޑ  181

ޖެންޑަރ ް އޮފ ޕާޓްމަންޓް  ”ިޑ ް ނަނ ގެ ޕްރޮޓެކަްޝން“ 

ނަމަށް. ގެ ަސރިވަސްސ“ ޕްރޮޓެކަްޝން ފިެމީލ ް އެންޑ

  

”މޯލިްޑވްްސ  ް ނަނ ގެ ީމިޓއޮރޮލީޮޖ“ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ 93 ”ިޑ

ނަމަށް. ގެ ަސރިވްސ“ ް ީމިޓއޮރޮލިޮޖކަލ

ެ ިހނގަމުންދާގޮތުގ މްަޝރޫޢުތައް  އެ ބެލުމިާއ،  ު ފެންވަރ

ފޮނުވުމިާއ، ް އީޮފްސތަކަށ ކަމާބެހޭ ެ ަސރުކާރުގ މަޢްލޫމާތު،

ެ ިއރާުޝދުގ ެ އީޮފހެއްގ ކަމާބެހޭ މައަްސލަތައް، ާ ިދމާވ

އީެހތިެރވުން. ް ޙައްލުކުރުމަށ ް ދަށުނ

ިހންގުމުގިައ ް އީޮފްސތައ ު އަތޮޅ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ .13

ް ހައްލުކުރުމަށ ް މައަްސލަތަށ ާ ިދމާވ ފަނީްނލަފީާދ

އީެހތިެރވިެދނުން.

ރަށު  އީޮފްސތަކިާއ ު އަތޮޅ ިހމެނޭ ޕްރިޮވންްސގިައ  

ެ ބެލުމުގ ެ އީޮފހުގ ޕްރިޮވންްސ ިހނގަމުންދީާނ ް އީޮފްސތައ

ދަށުންނެވެ.

________________

4 މާޗް 2009

7 ރީަބޢުލްއައްވަލް 1430  

23/2009 ނަންބަރު:
މާޗް    2009       4
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ަސރިވްސ ް ޖެނެރަލ

އިޮނގަނޑު ު އައ ފެށުނު ް ފިެށގެން ބޭނުންކުރަނ ން 1 ފެބުރުއީަރ 2009
ހަމަޔަށް  ާ 31 ޖެނުއީަރ 2009 އ

އިޮނގަނޑު ބޭނުންކުރެވުނު
 

ިއތުރިުވ

ިއނަްސއްތަ

ު އެކ

ޖުމުލަ

ް އެހިެނހެނ

އެލެވަންްސ

ަސރިވްސ

އެލެވަންްސ

އާަސީސ

މާުސރަ

މާުސރަ

ް ޕިޮއންޓ

ެ މަޤާމުގ

ް ޕިޮއންޓ

ޖުމުލަ ު އެކ

ެ އެލެވަންްސތަކުގ

ޖުމުލަ**

އާަސީސ

މާުސރަ

ް މަޤާމ

41 5,065  1,500 3,565 31 115 2,985 - 2,985 ު ކިާތބ

42 5,500  1,500 4,000 31 129 3,180 - 3,180 ެސކްރެޓީަރ ް އިެސްސޓަންޓ

33 5,965  1,500 4,465 31 144 3,972 662 3,310 ެސކްރެޓީަރ

39 7,610  2,000 5,610 31 181 4,632 772 3,860 އިޮފަސރ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ

31 9,035  2,000 7,035 31 227 6,230 1,780 4,450 ޑިައރެކްޓަރ ް އިެސްސޓެންޓ

26 10,835  2,000 8,835 31 285 7,980 2,280 5,700 ިޑރެކްޓަރ

އެވެ. އެލަވަންްސ ް ޓެކިްނކަލ ނުވަތަ ް ޕްރޮފަެޝނަލ ިހމެނީެނ، ހަމައަށް އެލަވަންްސގިައ ާ އ 31 ޖެނުއީަރ 2009 **

ަސޕޯރޓް ަސރިވްސ

އިޮނގަނޑު ު އައ ފެށުނު ް ފިެށގެން ބޭނުންކުރަނ ން 1 ފެބުރުއީަރ 2009
ހަމަޔަށް  ާ 31 ޖެނުއީަރ 2009 އ

އިޮނގަނޑު ބޭނުންކުރެވުނު
 

ިއތުރިުވ

ިއނަްސއްތަ
ޖުމުލަ ު އެކ

ް އެހިެނހެނ

އެލެވަންްސ

ަސރިވްސ

އެލެވަންްސ

އާަސީސ

މާުސރަ

މާުސރަ

ް ޕިޮއންޓ

ެ މަޤާމުގ

ް ޕިޮއންޓ
ޖުމުލަ ު އެކ

ެ އެލެވަންްސތަކުގ

ޖުމުލަ**

އާަސީސ

މާުސރަ
ް މަޤާމ

32 4,100  1,000 3,100 31 100 2,800 - 2,800
ު މަަސއްކަތ

30 4,100  1,000 3,100 31 100 2,850 - 2,850
ވޮޗަރ

33 4,470  1,000 3,470 31 112 2,985 - 2,985
ދޮންނަ

30 4,470  1,000 3,470 31 112 3,120 - 3,120
ް ެންޓ އެޓެންޑ

29 5,340  1,000 4,340 31 140 3,780 - 3,780
ނިެވ

28 4,470  1,000 3,470 31 112 3,210 - 3,210
ޑްރިައވަރ

ކިޮމަޝން ަސރިވްސ ް ިސިވލ

ެ ިދވިެހރާއްޖ   މާލެ،

ް ބަޔާނ ންޫސ

ް އިޮނގަނޑުތައ ެ ދިާއރާތަކުގ އެކުލަވާލިައ، ް އިޮނގަނޑެއ ެ މަގާމްތަކުގ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ިދވިެހ

ް ފެއްތުނ ް ހަމަތަކަކަށ

ިދއުމާއެކު  ް ދެކެވެމުނ ވާހަކަ ް ގޮތްގޮތަށ ު ތަފާތ ީމިޑއާގިައ ް ބެހޭގޮތުނ ާ އިޮނގަނޑ ު އާންމ ެ މަޤާމްތަކުގ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ިދވިެހ  

ދަންނަވަމެވެ. ފެންނީާތ ް ކިޮމަޝނަށ ިމ ް އޮޅެމުންދާކަމަށ ް ހީަޤގަތ ް ބައެއ

ެ މަގާމުތަކުގ ް ބައެއ ދިާއރާތަކުގިައ ު ތަފާތ ް ިމގޮތުނ ނުވެއެވެ. ް ކުޑައެއ މާުސރަ ް މުވައްޒަފަކަށ އެއްވްެސ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ިދވިެހ .1

ިތީރގިައ ް ތާވަލެއ ާ ިކޔާފިައވ އަޅިައ މްަސ ފެބްރުވީަރ މަހިާއ ޖަނަވީަރ ތަފީްޞލު، ެ ިޢނާޔަތްތަކުގ މާުސރައިާއ ެ ފުންގ މުވައްޒަ ް ބައެއ

އެވީަނއެވެ.
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ލެކްޗަރަރުން:

އިޮނގަނޑު ު އައ ފެށުނު ް ފިެށގެން ބޭނުންކުރަނ ން 1 ފެބުރުއީަރ 2009
ހަމަޔަށް  ާ 31 ޖެނުއީަރ 2009 އ

އިޮނގަނޑު ބޭނުންކުރެވުނު

 

ިއތުރިުވ

ިއނަްސއްތަ
ޖުމުލަ ު އެކ

ް އެހިެނހެނ

އެލެވަންްސ

ަސރިވްސ

އެލެވަންްސ

އާަސީސ

މާުސރަ

މާުސރަ

ް ޕިޮއންޓ

ެ މަޤާމުގ

ް ޕިޮއންޓ
ޖުމުލަ ު އެކ

ެ އެލެވަންްސތަކުގ

ޖުމުލަ**

އާަސީސ

މާުސރަ
ް މަޤާމ

51 9,110  3,500 5,610 31 181 4,470 745 3,725 ިޓއުޓަރ 

34 10,535  3,500 7,035 31 227 6,916 1,976 4,940
ލެކްޗަރަރ ް އިެސްސޓަންޓ

1

37 12,335  3,500 8,835 31 285 7,721 2,206 5,515 1 ލެކްޗަރަރ

44 14,565  3,500 11,065 31 357 8,155 2,330 5,825 ލެކްޗަރަރ ީސިނއަރ

އެވެ. އެލަވަންްސ ް ޓެކިްނކަލ ނުވަތަ ް ޕްރޮފަެޝނަލ ިހމެނީެނ، ހަމައަށް އެލަވަންްސގިައ ާ އ 31 ޖެނުއީަރ 2009 **

ީޓޗަރުން:

ު އިޮނގަނޑ ު އައ ފެށުނު ް ފިެށގެން ބޭނުންކުރަނ ން 1 ފެބުރުއީަރ 2009
ހަމަޔަށް  ާ އ  2009 ޖެނުއީަރ   31

ބޭނުންކުރެވުނު އިޮނގަނޑު

 

ިއތުރިުވ

ިއނަްސއްތަ

ޖުމުލަ ު އެކ ް އެހިެނހެނ

އެލެވަންްސ

ަސރިވްސ

އެލެވަންްސ

އާަސީސ

މާުސރަ

މާުސރަ

ް ޕިޮއންޓ

ެ މަޤާމުގ

ް ޕިޮއންޓ

ޖުމުލަ ު އެކ ެ އެލެވަންްސތަކުގ

ޖުމުލަ**

އާަސީސ

މާުސރަ

ް މަޤާމ

33 7,520  2,500 5,020 31 162 5,034 839 4,195
ަސރިވްސ ީޓިޗން

1 އިޮފަސރ

34 8,110  2,500 5,610 31 181 5,388 898 4,490
ަސރިވްސ ީޓިޗން

2 އިޮފަސރ

29 8,795  2,500 6,295 31 203 6,286 1,796 4,490
ަސރިވްސ ީޓިޗން

3 އިޮފަސރ

27 9,535  2,500 7,035 31 227 6,916 1,976 4,940
ަސރިވްސ ީޓިޗން

4 އިޮފަސރ

އެވެ. އެލަވަންްސ ް ޓެކިްނކަލ ނުވަތަ ް ޕްރޮފަެޝނަލ ިހމެނީެނ، އާހަމައަށް އެލަވަންްސގިައ 31 ޖެނުއީަރ 2009 **

          

ޑޮކްޓަރުން

އިޮނގަނޑު ު އައ ފެށުނު ް ފިެށގެން ބޭނުންކުރަނ ން 1 ފެބުރުއީަރ 2009
ހަމަޔަށް  ާ އ  2009 ޖެނުއީަރ   31

އިޮނގަނޑު ބޭނުންކުރެވުނު

 

ިއތުރިުވ

ިއނަްސއްތަ

ޖުމުލަ ު އެކ

ް އެހިެނހެނ

އެލެވަންްސގެ

ޖުމްލަ*

ަސރިވްސ

އެލެވަންްސ

އާަސީސ

މާުސރަ

މާުސރަ

ް ޕިޮއންޓ

ެ މަޤާމުގ

ް ޕިޮއންޓ

ޖުމުލަ ު އެކ

ެ އެލެވަންްސތަކުގ

ޖުމުލަ**

އާަސީސ

މާުސރަ

ް މަޤާމ

14 15,277 3,902 3,500 7,875 31 254 13,077 5,932 7,145 އިޮފަސރ ް މިެޑކަލ

13 16,986 4,651 3,500 8,835 31 285 14,786 7,081 7,705

ް މިެޑކަލ ީސިނއަރ

އިޮފަސރ

9 24,641 10,076 3,500 11,065 31 357 22,441 11,411 11,030 ރިެޖްސޓްރަރ ީސިނއަރ

8 28,717 11,327 3,500 13,890 31 448 26,517 13,147 13,370 ް ކޮނަްސލްޓެންޓ

6 39,681 18,761 3,500 17,420 31 562 37,481 21,291 16,190 ް ކޮނަްސލްޓެންޓ ީސިނއަރ

އެލަވަންްސއެވެ. ް އިަދ އިައ.ީޖ.އެމް.އެޗ އެލަވަންްސ، ް ޓެކިްނކަލ ނުވަތަ ް ޕްރޮފަެޝނަލ ިހމެނީެނ، އާހަމައަށް އެލަވަންްސގިައ 31 ޖެނުއީަރ 2009 ** 

ިރްސކް އެލަވަންްސއެވެ. އިަދ އެލަވްންްސ، ް މިައގްރަޭޝން އެލަވަންްސ، ިޝފްޓ ިލބޭ އެލަވަންްސތަކީަކ، ގޮތުގިައ އެލަވަންްސގެ ް އެހިެނހެނ ް ފިެށގެނ ން 1 ފެބްރުއީަރ 2009 *
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ް ނަރުހުނ

އިޮނގަނޑު ު އައ ފެށުނު ް ފިެށގެން ބޭނުންކުރަނ ން 1 ފެބުރުއީަރ 2009
ހަމަޔަށް  ާ 31 ޖެނުއީަރ 2009 އ

އިޮނގަނޑު ބޭނުންކުރެވުނު
 

ިއތުރިުވ

ިއނަްސއްތަ
ޖުމުލަ ު އެކ

ް އެހިެނހެނ

އެލެވަންްސ*

ަސރިވްސ

އެލެވަންްސ

އާަސީސ

މާުސރަ

މާުސރަ

ް ޕިޮއންޓ

ެ މަޤާމުގ

ް ޕިޮއންޓ
ޖުމުލަ ު އެކ

ެ އެލެވަންްސތަކުގ

ޖުމުލަ**
އާަސީސ މާުސރަ ް މަޤާމ

47 9,720 2,200 2,500 5,020 31 162 5,140 1,665 3,475

ޖިޫނއަރ

ް އިެސްސޓެންޓ

ނަރްސ

39 10,310 2,200 2,500 5,610 31 181 6,326 1,971 4,355

ްސޓާފް ނަރްސ

ގރ.1

16 11,735 2,200 2,500 7,035 31 227 9,827 3,922 5,905 ނަރްސ ް ކިްލިނކަލ

25 12,575 2,200 2,500 7,875 31 254 9,481 3,011 6,470

ިޑރެކްޓަރ ޑެިޕއީުޓ

ނަރިސން ް އޮފ

އެލަވަންްސއެވެ. ް އިަދ އިައ.ީޖ.އެމް.އެޗ އެލަވަންްސ، ް ޓެކިްނކަލ ނުވަތަ ް ޕްރޮފަެޝނަލ ިހމެނީެނ، އާހަމައަށް އެލަވަންްސގިައ 31 ޖެނުއީަރ 2009 ** 

އެލަވަންްސއެވެ. ް ިރްސކ އިަދ އެލަވްންްސ، ް ިޝފްޓ ިލބޭ އެލަވަންްސތަކީަކ، ގޮތުގިައ އެލަވަންްސގެ ް އެހިެނހެނ ް ފިެށގެނ ން 1 ފެބްރުއީަރ 2009 *

            

ލޯޔަރުން

އައު  ފިެށގެން ބޭނުންކުރަން ފެށުނު 1 ފެބުރުއީަރ 2009 ން

ު އިޮނގަނޑ

ހަމަޔަށް  ާ 31 ޖެނުއީަރ 2009 އ

އިޮނގަނޑު ބޭނުންކުރެވުނު
 

ިއތުރިުވ

ިއނަްސއްތަ
ޖުމުލަ ު އެކ

ް އެހިެނހެނ

އެލެވަންްސ

ަސރިވްސ

އެލެވަންްސ

އާަސީސ

މާުސރަ
ޖުމުލަ ު އެކ

ޤާނީޫނ

އެލަވަންްސ

(މާުސރިައގެ

**(33%

އާަސީސ

މާުސރަ
ް މަޤާމ

25 16,390  2,500 13,890 12,326 5,201 7,125 ް ޑެިޕޔީުޓ ކައުނިްސލް ޖެނެރަލ

13 11,335  2,500 8,835 9,861 4,161 5,700 ް އޯެސިޝއޭޓް ްސޓޭޓް ކައުނިްސލ

18 10,375  2,500 7,875 8,477 3,577 4,900 ީސިނއަރ ްސޓޭޓް އެޓާރީނ

23 9,535  2,500 7,035 7,314 3,086 4,228 އެޓާރީނ   ް ްސޓޭޓ

22 8,795  2,500 6,295 6,903 2,913 3,990 އެޓާރީނ ް ްސޓޭޓ ް އިެސްސޓެންޓ

ޤާނީޫނ އެލަވަންްސއެވެ. އިަދ އެލަވަންްސ، ް ޓެކިްނކަލ ނުވަތަ ް ޕްރޮފަެޝނަލ ިހމެނީެނ، އާހަމައަށް އެލަވަންްސގިައ 31 ޖެނުއީަރ 2009 ** 

ް މާުސރައަށ ެ ެސކްރެޓީަރންގ ް ޕަރމަނަންޓ ގިުޅގެން  ާ ބަދަލ ިމގެނެވުނު ް އިޮނގަނޑަށ އާންމު  ެ މަޤާމްތަކުގ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ .2

ނުވާނެއެވެ. ގެނިެވފިައ ް ބަދަލެއ އެއްވްެސ

 

ާ މެދުގިައވ ެ މަޤާމްތަކުގ ާ ކިޮލިފކަޭޝން ބޭނުންވ ް އެއ ތެރޭގިައ ެ މަޤާމްތަކުގ ަސރިވްސގެ ް ިދވިެހ ިސިވލ ބޭނުމީަކ ެ މަަސއްކަތުގ ިމ .3

ތަމީްރނިާއ، ބޭނުންވާ ތަޢީުލމިާއ، މަޤާމަކަށްވްެސ ެ ކޮންމ ު ފެއްތުމާއެކ ް ހަމަތަކަކަށ ް ފަރަގުތައ ދެވޭ އުޖޫރިައގެ ތަފާތުތަކިާއ ިެތ ބޮޑ

ކަނޑައެޅުމެވެ. ިބނާކޮށް އުޖޫރަ ް މައްޗަށ ެ ިޒންމާގ މްަސއިޫލއްޔަތިާއ ެ މަޤާމުގ ހުނަރިާއ އެ ތަޖިުރބާއިާއ،

 

ް އެންޑ ިފނޭންްސ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ގެންނަންޖެހީޭތ، ް ބަދަލުތަކެއ ް އުޖޫރަތަކަށ ް ގޮތުނ ެ ނީަތޖާއެއްގ ެ މަަސއްކަތުގ ާ މީަތގިައވ .4

ހަމަޖައަްސިއފިައ މާުސރަ ް އިޮނގަނޑަށ ެ މަގާމުތަކުގ ް ޢަދަދުނ ު ބޮޑ ެ އެންމ ް އޮތ ް ިލބެނ ް ބަޖެޓުނ ެ ދައުލަތުގ ް މްަޝވަރާކޮށ ު ޓްރަެޜީރއާއެކ

ވާނެއެވެ.
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ެ މަޤާމުގ ު ބެލުމަށްފަހ ް މައްޗަށ ެ ިޒންމާތަކުގ މްަސއިޫލއްޔަތިާއ ެ މަޤާމުގ ކަނޑައަޅާފިައވީާނ ު ިމންވަރ މާުސރިައގެ އާަސީސ ެ މަޤާމުގ .5

އިަދ ހުނަރިާއ، ބޭނުންވާނެ ތަޢީުލމިާއ، ް އަދާކުރުމަށ ު އެ މަގާމުގެ ވިާޖބ ް ބަލިައގެނ ކުޑަބޮޑިުމނަށް (ޖޮބަްސިއޒްއަށް) ެ މަަސއްކަތުގ

ް ިބނާކޮށ ް ިމންގަނޑުތަކަކަށ ބިައނަލްއަޤްވީާމ ކުރިެވފިައވީަނ، ް ގްރޭޑ ް މަޤާމުތައ އަތުރާލިައގެންނެވެ. ް މަޤާމުތައ ބަލިައ ް އަށ ާ ތަޖިްރބ

ތަރީުތބުން އަތުރާލިައގެންނެވެ. ެ އެ ޕިޮއންޓް ތަކުގ ު މަގާމަކަށް ޕިޮއންޓް ިދނުމަށްފަހ ެ ބަލިައ ކޮންމ ް ިމކަންކަމަށ

 

ތަކީަކ: ު ިމންގަނޑ ާ ބަލ ިދނުމުގިައ ް ޕިޮއންޓ ް ގޮތުނ ިމ

ހުނަރު) (މަޢުލޫމާތިާއ ު ނޯ-ހައ ް ޓެކިްނކަލ  •  

ު ނޯ-ހައ ް މެނީޭޖިރއަލ  •  

ްސިކލްްސ ް ޕަރަސނަލ ިއންޓަރ  •  

އޮފް  ިމިންސޓީްރ ް ކަމަށ ު ންވަރ ިމި އެންމެ މީަތ އޮތް، ް ބަޖެޓުން ދެވެނ ެ ޕިޮއންޓަކަށް ދައުލަތުގ މަގާމަށްދެވޭ ް ިމއޫުސލުނ  

ރިުފޔާއެވެ. 31 ދެއީްވ ކަނޑައަޅިައ ު މްަޝވަރާއާއެކ ެ ބޯޑުގ ްވިައޒަީރ އެޑ ޕޭ ޓްރަެޜީރިއން ް އެންޑ ިފނޭންްސ

 

އީެއ:- ބަހާލިެވގެންވެއެވެ. ް ބަޔަކަށ ިތން އުޖޫރަ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ މަޤާމަކަށްވްެސ ެ ކޮންމ .6

މާުސރަ އާަސީސ ިލބޭ ް ފަށ މުވައްޒަ  •  

އެލަވަންްސ“ ”ަސރިވްސ ދެވޭ ް ގިުޅގެނ ދިާއރާއިާއ ެ ިޚދުމަތުގ ިހމެނޭ ު މަގާމ  •  

ް ިއނާޔަތްތައ ް އެހިެނހެނ ދެވޭ ް ިބނާކޮށ ް ޙާލަތަށ ާ ކުރ ާ އަދ ާ ފ ވީަޒ  •  
 

ިލބެމުން  އެލަވަންްސ ެ ިދގުމުއްދަތުގ ކީުރގެ މަގާމުތައް ފެއްތުމުގިައ ް އިޮނގަނޑަށ ޢަމަލުކުރަންފިެށ ް ފިެށގެނ 1 ފެބްރުއީަރ 2009 ން .7

ް ިބނާކޮށ ް މުއްދަތަށ ިލބޭ އެލަވަންްސ ިދގުމުއްދަތުގެ  ގްރޭޑަށިާއ، ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ފެއްގެ  އެމުވައްޒަ ް ފުނ މުވައްޒަ އަންނަ

ވާނެއެވެ. ލިެވފިައ ް ިފޔަވަޅުތަކަކަށ މާުސރިައގެ

 

ެ މަަސއްކަތުގެ ިސލިްސލާއެއްގ ެ ދުވަހުގ ު އެއްއަހަރ އެކުލަވާލިެވފިައވީަނ ު އިޮނގަނޑ ު އާންމ ެ މަޤާމްތަކުގ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ިދވިެހ .8

ެ ަސރުކާރުގ ތެރޭގިައ ެ މްަޝވަރާގ ިމ ކުރިެވފިައވާނެއެވެ. ާ މްަޝވަރ ާ ފަރާތްތަކ ިގނަ ު ތަފާތ ތެރޭގިައ ެ މަަސއްކަތުގ ިމ ތެރިެއންނެވެ.

ު ތަފާތ ެ ރާއްޖޭގ ް ިއތުރުނ ެ ޕެނަލްތަކުގ ިރޯސްސ ް ިހއުމަނ ެ ދިާއރާއެއްގ ާ ހިުރހ ެސކްރެޓީަރންނިާއ ް ޕަރމަނަންޓ ެ ދިާއރާއެއްގ ާ ހިުރހ

ބިައނަލްއަޤުވީާމ ް ހޯދިައގެނ އީެހ  ގެ އ.ދ. ކޮށްފިައވީަނ ް މަަސއްކަތ އިަދ ވެއެވެ. ިހމިެނފިައ ބޭފުޅުން  ފަނީްނ ެ ދިާއރާތަކުގ

ޤިާއމުކޮށްފިައވާ، ިމހާރުވްެސ  47 ޤައުމުގިައ އީޮފްސ ކުންފުންޏީަކ އެ އެކުގައެވެ. ާ އީެހއ ެ ތަޖިުރބާކާރުންގ ފަނީްނ ެ ކުންފުންޏެއްގ

ކުންފީުނގެ ިމ އުޅެމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މަަސއްކަތުގިައ ެ ިއްސލާހުކުރުމުގ ގެ ިސިވލް ަސރިވްސ ް ތިައލެންޑ ިއިގރިޭސިވލާތިާއ

ިގނަ އެމްޕްލޯޔަރުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދެއެވެ.  ވުރެ ް 5000 އަށ ް ގޮތްތައ

 

ް އީޮފްސތަކަށ އިެކ ދުވްަސވަރު  އިެކ ތަކީަކ އެލަވަންްސ ގެންދެވުނު ް ދެވެމުނ ކިުރން ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ަސރިވްސގެ  ް ިސިވލ .9

ާ މަަސއްކަތްކުރ ޙާލަތުގިައ ް އެއ ިދނުމުގިައ ް އެލަވަންްސތައ ިމ ތަކެކެވެ. އެލަވަންްސ އިައ ް ދެވެމުނ ް ިބނާކޮށ ް ޙާލަތަށ އެވަގުތަކިާއ

ހުރެއެވެ. ތަފާތުވެފިައ އެބަ ާ ފ މުވައްޒަ ް އަނެއ ު ފ މުވައްޒަ ް އެއ އިަދ ހުރެއެވެ. އެބަ ވެފިައ ު ތަފާތ ދިާއރާ ް ދިާއރާއިާއ އަނެއ ް އެއ

ނެތުމިާއ، ް ގުޅުމެއ ާ އ ާ ީމހ ަސބަބިާއ ދެވެން ޖެހޭ ނެތުމިާއ، ް ގުޅުމެއ ހާލަތިާއ މަޤަްސދިާއ ދެވޭ ދެވޭ އެލަވަންްސ އެހެންމެ، ހަމަ

ޤާނޫނު އެ އައުމުން، ޤާނޫނު ގެ ިސިވލް ަސރިވްސ ިދވިެހ ކަހަލަ، ިމ ހުރުމިާއ، ހުންނަ އެލަވަންްސ ދިެވފިައ ް ީމހާއަށ ނިެތ ް ަސބަބެއ

އެއްގޮތްކޮށް، ޤާނޫނާ ް އެލަވަންްސތައ ިމދެންނިެވ ް އެހެންކަމުނ ވެއެވެ. ިހމިެނފިައ އެލަވަންްސތަކުގިައ އެ ް ކަމެއ ް އެތައ ނުދޭ ް ތަނ

ް ބައެއ އިަދ އުވާލިެވ ބައެއް އެލަވަންްސ ިދރާާސކުރިެވ، ް އެލަވަންްސތައ ިދނުމަށްޓަކިައ ު ހަމަހަމަ ކަމާއެކ މެދުގިައ ެ ފުންގ މުވައްޒަ

ާ ހިުރހ ކޮށްފިައވީަނ، މަަސއްކަތްވްެސ ެ ކުރުމުގ ިއްޞލާޙު  ް އެލެވަންްސތައ ިމ ވެއެވެ.  ކުރިެވފިައ ް ތަޢާރަފ ް އަލަށ އެލަވަންްސ
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ެސކްރެޓީަރންނާވްެސ ް ޕަރމަނަންޓ ު މްަޝވަރާކުރުމާއެކ މިަތން ެ ފަހަރުތަކެއްގ ިގނަ ޕެނެލްތަކިާއ ިރޯސްސ ް ިހއުމަނ ެ ދިާއރާއެއްގ

ާ އ ް ބައެއ ފަހު، ް ބަދަލުތަކަށ ިމގެނެވުނު އެކުގައެވެ. ލަފާފުޅާވްެސ ޓްރަެޜީރގެ ް އެންޑ ިފނޭންްސ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ް މްަޝވަރާކޮށ

ކޮންމެވްެސ ް ހަމަޖެއުްސމަށ ް ކަނ އެ ބަލިައ، ް އީޮފހަކުނ ގޮތް އެ ާ ަސބަބިާއ، ހައްޤުވ ާ ހައްޤުވ ފުންނިާއ، މުވައްޒަ ާ ހައްޤުވ އެލަވަންްސ

ިލބުނު މާުސރަ ު މަހ ފެބުރުއީަރ އެލަވަންްސ ް ބައެއ ޖެހޭ ް ިލބެނ ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ް ބައެއ ވުމާއެކު، ް ބޭނުނ ް އީޮފްސތަކަށ ް ވަގުތުކޮޅެއ

ާ ވްެސ އަމަލުކުރ ކިުރން ީމގެ ނަމަ، ެ އޮވެއްޖ ް ިއނާޔަތެއ އެއްވްެސ ހިުރ ނިުލިބ އެހެން ކަމެކެވެ. ާ އެކީަށގެންވ ނިުލިބ ވުމީަކ ިއރު

ިއރު އެނިްގ ކަނޑައަޅިައ ް އެލަވަންްސތައ ިލިބދެވޭނެކަން، ު މާުސރައާއެކ ގެ މަހު، ް މާރޗ މަހު، އަންނަ ް ޖިެހގެނ މިަތން، ެ ގޮތުގ

އެނިްގފައެވެ. ިއދާރާއަކަށް ވީަނ ާ ހިުރހ

 

ނެތް، ާސފުކުރެވެން ް ގޮތުނ މަރުކީަޒ ް ގިުޅގެނ ާ ބަދަލ ިމ ގެނެވުނު ް އިޮނގަނޑަށ ު އާންމ ެ މަޤާމްތަކުގ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ިދވިެހ .10

އެލަވަންްސތައް  އަކަށް މަދުކޮށް ިމ 116 އެލަވަންްސ 17 އެލަވަންްސ ު ތަފާތ އަންނަ ް ދެވެމުނ ނަންނަމުގިައ އިެކއިެކ ނަމަވްެސ

ް އިަދ އީޮފްސތަކަށ ކުރިެވ ު ާޝިއޢ ވެބަްސިއޓްގިައ ެ ިމއީޮފހުގ ް ގޮތަށ ފެންނާނޭ ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ާ ހިުރހ ް އާންމު އޫުޞލ ދެވޭނޭ

ވާނެއެވެ. ފޮނިުވފިައ

 

ް މަަސއްކަތް ނުކުރުވުމަކަށ ގީަޑގިައ ު ިއތުރ ް ގިުޅގެނ ާ ބަދަލ ގެނެވުނު ިމ ް އިޮނގަނޑަށ ު އާންމ ެ މަޤާމްތަކުގ ިސިވލް ަސރިވްސގެ ިދވިެހ .11

އެ ކުރުވިައިފނަމަ، ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ އެއްގޮތަށް، ވްެސ ކިުރއެކޭ އިަދ ނުވާނެއެވެ. ް އަންގާފައެއ ް ދިާއރާއަކަށ އެއްވްެސ

ކިޮމަޝން ގޮތަށް، ް އެއ ޤާނޫނާ ިމންވަރުތައް، ދެވޭނެ އުޖޫރަ ިމ ކަމަށިާއ ޖެހޭނެ ް ިލިބދޭނ އުޖޫރަ ު ހައްގ ިލިބދޭންޖެހޭ ް ފަރާތަކަށ

ދެންނިެވފިައވާނެއެވެ. ދިާއރާތަކުގިައ ް ަސރިކއުލަރުނ ގެ

 

އެކުލަވާލުމަށް  ް އިޮނގަނޑެއ ަސރިވްސ ް ިސިވލ ފިުރހަމަ ާ ފުރ އިޮނގަނޑީަކ ފެށުނު ް އަމަލުކުރަނ ް ފިެށގެނ 1 ފެބްރުއީަރ 2009 ން .12

ިފޔަވީަހގިައ ދެ ް އޮތ ް ދެނ އިޮނގަނޑެކެވެ. ާ ފަށާފިައވ ް އަމަލުކުރަނ ތައްޔާރުކުރިެވ ް ދަށުނ ިފޔަވީަހގެ ފުރަތަމަ ެ މަަސއްކަތުގ ކުރެވޭ

ގެނެވޭނެއެވެ. ް ފިުރހަމަކަނ ު ިއތުރ

6 މާރޗް 2009       



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ިބލިްޑންގގިައ ޣީާޒ

ު މަރްކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިެޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އީޮފްސ ު އަވަށ ު ހެންވޭރ

ގަލޮޅު އަވަށު އީޮފްސ

އީޮފްސ ު އަވަށ މައްޗަންގީޮޅ

އީޮފްސ ު އަވަށ މާފަންނު

އީޮފްސ ު އަވަށ ިވިލނިގީލ

ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ެ ހުޅުމާލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

އްެސޓަރްސ




