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ު ިފހިުރްސތ

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.

3 ޢާންމު މަޢްލޫމާތު ............................................ 
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ް މަަސއްކަތ

MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE
MALE’

REPUBLIC OF MALDIVES

Reference: FA-PIU/29/2009/136

REQUEST FOR PROPOSALS

We are looking for an firm to take on the role of the
External Auditor for the “Post-Tsunami Agricultural and 
Fisheries Rehabilitation Program” (PTAFRP) funded 
by the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD). The PTAFRP focuses on the restoration of 
agriculture and fisheries sector to pre tsunami levels and
return to stable long term growth trend, while reducing 
the vulnerability of the sector to natural disasters.  

POST: External Auditor
 
DURATION OF THE ASSIGNMENT: 48 days
 
RESPONSIBILITIES: To perform the external audit 
functions of the PTAFREP.  Detailed RFP is available 
(electronically) on request. 
 
EDUCATIONAL QUALIFIACTION AND 
EXPERIENCE: -   Details on RFP (electronic copies 
available on request)

DUTY STATION:
Ministry of Fisheries and Agriculture, Male’ Maldives 
Interested applicants should send sealed Technical 
Proposals and Financial Proposals as per RFPs to the 
following address.

Subject: External Auditor (DO NOT OPEN unless in 
FRONT of BID Evaluation Committee)
Project Implementation Unit
Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine 
Resources 
5th Floor Aima Buidling (Apartment 5A)
Male’, Maldives
Fax: +960 3305037
Email: ifad.piu@fishagri.gov.mv and cc to
abdulla.saeed@fishagri.gov.mv and 
rishmy.piu@fishagri.gov.mv

DEADLINE:
Extended to 23 April 2009 before 1430hrs Maldives 
Time
For further information please call +9603305039

MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE
MALE’

REPUBLIC OF MALDIVES

Reference: FA-PIU/29/2009/136

REQUEST FOR PROPOSALS

We are looking for a firm to take on the role of the
Legal and Policy Expert for Drafting Fisheries Bill for 
the Maldives under the “Post-Tsunami Agricultural and 
Fisheries Rehabilitation Program” (PTAFRP) funded 
by the International Fund for Agricultural Development 
(IFAD). The PTAFRP focuses on the restoration of 
agriculture and fisheries sector to pre tsunami levels and
return to stable long term growth trend, while reducing 
the vulnerability of the sector to natural disasters. 

CONSULTANCY: Legal and Policy Expert for Drafting 
Fisheries Bill

DURATION OF THE ASSIGNMENT:    70 days 

RESPONSIBILITIES:  Prepare a restructured Fisheries 
Bill based on the review of the withdrawn Fisheries and 
Aquaculture Bill and the proposed framework agreed by 
the Ministry of Fisheries and Agriculture in consultations 
with the stakeholders.
Detailed RFP is available (electronically) on request.
  
EDUCATIONAL QUALIFIACTION AND 
EXPERIENCE:  Details on RFP (Detailed RFP is 
available (electronically) on request)

DUTY STATION:
Ministry of Fisheries and Agriculture, Male’ Maldives 
Interested applicants should send sealed Technical 
Proposals and Financial Proposals as per RFPs to the 
following address.

Subject: Legal and Policy Expert for Drafting 
Fisheries Bill (DO NOT OPEN unless in FRONT of 
BID Evaluation Committee)
Project Implementation Unit
Ministry of Fisheries, Agriculture and Marine 
Resources 
5th Floor Aima Buidling (Apartment 5A)
Male’, Maldives
Fax: +960 3305037

    Email: ifad.piu@fishagri.gov.mv and cc to
abdulla.saeed@fishagri.gov.mv and 
rishmy.piu@fishagri.gov.mv

DEADLINE:
Extended to 6 May 2009 before 1430hrs Maldives Time
For further information please call +9603305039
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Educational Development Centre
Ministry of Education, 
Republic of Maldives

Request for Consultancy

No:  90-C/2009/10  
Date: 09th April 2009

Consultancy Name: Environmental Education 
Consultancy

Consultancy Type: Individual / Institutional

Consultancy Summary:
This consultancy is to provide a series of training 
to selected Environmental Studies teachers from 
various atolls. This is part of the EnviroSmart-
FutureSmart project which is a joint venture between 
EDC and UNICEF. The trainings are to be based on 
the prepared teaching materials and should involve 
active learning and inquiry based approach.

Qualifications:
Education and Experience
• Degree in Environmental Education or equivalent
• Experience in providing training on Environmental 

Education.

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

Other Skills: 
• Strong skills in interpersonal relations, group 
facilitation, networking and communication
• Demonstrated ability to support the capacity 
development of others

Duration of the Assignment:
May and June 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 
16th April 2009 (Thursday) in Ma. Vavathi (6th Floor) 
Meeting Room.

The proposals with CVs should be submitted in sealed 
envelopes on 20th April 2009 at 15:00 pm to the specified
address.

Educational Development Centre
Ma. Vavathi (5th Floor)
Nikagas Higun
Male’, Rep. of Maldives

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ިދވިެހރާއްޖެ.  މާލެ،  

   B2/2009/07 ނަމްބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ފަރީުނޗަރިާއ ާ ބޭނުންވ ް ކޯޓަށ ތ.ިވލުފީުށ

ކިުރ ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ ަސޕްލިައ ތަކިެތ ް އެހިެނހެނ

2009/06/   (1 އޭޕިްރލް 2009) ު ނަންބަރ ެ ޕާޓްމަންޓުގ ިމިޑ

ް އެއްގޮތަށ ާ މަޢުލޫމާތ ާ ީދފިައވ ގިުޅގެން، ިއޢުލާނިާއ

އެ ފެންނީާތ ް މަދުކަމަށ ް އަންދީާސިހާސބުތައ ާ ހުށަހަޅާފިައވ

ެ ހުށަހެޅުމުގ ު އަންދީާސިހާސބ ް އަލުނ ް ބިާޠލުކޮށ ް ިއޢުލާނ

ހުޅުވިައލިައީފމެވެ. ު ފުރަުސތ

ު މަޢުލޫމާތ ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ ާ 19 އޭޕިްރލް 2009 ވ ް ާސފުކުރެއްވުމަށ

ފަނިްގިފލާގިައ  ފުރަތަމަ ިބލިްޑންގގެ ޖްަސިޓްސ ް 11:00 އަށ

ް ިްމިންސޓްރަޭޝނަށ އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ާ ިހނގަމުންދ

އޭޕިްރލް   21 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ

ޕާޓްމަންޓަށް  ިޑ ިމ ް ދުވަހު 11:00 އަށ އަންގާރަ ާ 2009 ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

18 ރީަބޢުލްއިާޚރު 1430

2009  ް 14  އޭޕިްރލ

B2
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ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ިދވިެހރާއްޖެ.  މާލެ،  

2009/14 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

އެކްްސޕޯޓް  ެ 31/79 (ިދވިެހރާއްޖޭގ ނަންބަރު: ޤާނޫނު  

ތަކެއްޗިާއ، ގެންނަ ދަތުރުވިެރން ް ދަށުނ ގެ ޤާނޫނު) ެ ިއމްޕޯޓްގ

ތަކިެތން ގެންނަ ް ބޭނުންތަކަށ ކިުދކިުދ ެ ފަރާތްތަކުގ އިަމއްލަ

01 އޭޕީްރލް  ިމދަންނަވާގޮތަށް، ިތީރގިައ މާފުކުރުވޭތަކިެތ، ިޑއީުޓ

ކުރައްވިައިފއެވެ.  ު ިއްޞލާޙ ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ 2009 ގިައ

މަޤަްޞދީަކ  ެ ކުރެއްވުމުގ ު ިއްސލާޙ ު ިމންގަނޑ ިމ  

ިއޤިްތާޞދަށިާއ، ެ ރާއްޖޭގ ތެރޭގިައ ެ އަހަރުތަކުގ ފިާއތިުވ

ް ވައްޓަފިާޅއަށ ފެންވަރިާއ ެ ިދިރއުޅުމުގ ެ ރައިްޔތުންގ ު ޢާންމ

ރާއްޖިެއން ް ރައިްޔތުނ ު ގިުޅގެން، ޢާންމ ާ ބަދަލ ާ އިައްސފިައވ

އިާއ، ވެފިައވީާތ  ު ިއތުރ ު ޢަދަދ ެ ކުރާދަތުރުތަކުގ ބޭރަށް 

ު ޢަދަދ ތަކީެތގެ ގެންނަ ް ބޭރުނ ރާއްޖިެއން ް ބޭނުމަށ އިަމއްލަ

ީވހާވްެސ ް ރައިްޔތުންނަށ ު ޢާންމ އެކަމުގިައ ިއތުރުވެފިައވީާތ

ބޭނުމުގައެވެ. ެ ލިުއފޭަސހަކޮށިްދނުމުގ

  

ެ ކޮންމ އަންނަ ދަތުރުކޮށްފިައ ް ބޭރުނ ރާއްޖިެއން (ހ). .1

ިޑއީުޓ ް ދަތުރަކަށ ެ ކޮންމ ތަކިެތން ގެންނަ އޭނާ ް ީމހަކަށ

ިމންވަރު. އެތަކީެތގެ ތަކެއްޗިާއ މާފުކުރެވޭ

   

އަންނައުނު. ގެންގުޅޭ ް ކުރަނ ް ބޭނުނ .1

ެ ޢަދަދެއްގ ާ އެކީަށގެންވ ގެންގުޅޭ  ް ކުރަނ ް ބޭނުނ .2

ތަކިެތ. ގަލަންފަދަ ގިަޑއިާއ އަތުކީުރ ގަހަނާއިާއ

ް ޕޯޓަބަލ ލެޕްޓޮޕް، ކެމެރާ، ގެންގުޅޭ ް ބޭނުންކުރަނ .3

ތަކިެތ. ޕްލެޔަރފަދަ ޯ ީވިޑއ / ޯ އިޯޑއ

ެސންޓުފަދަ ޭޝމްޕޫ، ަސިއބިޯނ، ) ް ޓިޮއލެޓީްރޒ .4

ިމންވަރު. ާ އެކީަށގެންވ ( ތަކިެތ

 200 ތެރިެއން ތަކީެތގެ ުސއްޓާފަދަ ިސނިގރެޓް، .5

25 ުސއްޓާ ނުވަތަ 250 ގްރާމް  ނުވަތަ ް ިސނިގރެޓ

ީމލީާދ ް އުމުރުނ ދޫކުރީާނ (ިމތަކިެތ ދުންފަތް-

ީމހުންނަށެވެ.) ާ ވެފިައވ ު އަހަރ 18 ގޮތުން

ތަކިެތ. މަޖައްލާފަދަ ންޫސ، ފޮތް، ގެންގުޅޭ ް ިކޔަނ .6

ް ިއތުރުނ ތަކީެތގެ ާ ނަންބަރުތަކުގިައވ ިއްސވިެދޔަ .7

ެ ގެނެވޭ ތަކިެތން -/6,000  ރިުފޔާގ ް އިަމއްލަ ބޭނުމަށ

ިމންވަރު.

ބޭރުގިައ ރާއްޖިެއން ް ިއތުރަށ ތަކީެތގެ ާ ގިައވ ހ . (ށ)

ބޭރުގިައ ދަތުރުކޮށްފިައ ް ރާއްޖޭނ އަންނަ ީމހުންނިާއ، އުޅެފިައ

އެތަކީެތގެ ތަކެއްޗިާއ މާފުކޮށްދޭ ިޑއީުޓ ް އަންނީަމހުންނަށ

ު ިމންވަރ

ް ކުރުމަށ ް ޙިާޞލ ް ތަޢީުލމ ބޭރުގިައ ރާއްޖިެއން .1

ހ.ގިައ ެ ިމމާއްދާގ ް ީމހުންނަށ އަންނަ އުޅެފިައ

ު ތަޢީުލމ ު އީެމހަކ ިއތުރަށް، ތަކީެތގެ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ

ް ޕްރޮފަެޝނަލ ފޮތް، ާ ބޭނުންކޮށްފިައވ ް ޙިާޞލްކުރުމަށ

ތަކިެތ. ކޮމިްޕއުޓަރފަދަ ިއކިުއޕްމަންޓް،

6 މަހިާއ 1 އަހަރިާއ ދެމެދުގެ  ބޭރުގިައ ރާއްޖިެއން .2

ކުރަންއުޅެފިައ ު ބޯޓުދަތުރ ނުވަތަ ހުރެފިައ ް މުއްދަތަކަށ

ތަކީެތގެ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ ހ.ގިައ ް ީމހަކަށ އަންނަ

ތަކިެތ. ެ ރިުފޔާގ ިއތުރަށް -/9,000

ދެމެދުގެ  ާ 3 އަހަރ 1 އަހަރާ  ބޭރުގިައ ރާއްޖިެއން .3

ކުރަންއުޅެފިައ ު ބޯޓުދަތުރ ނުވަތަ މުއްދަތަކަށްހުރެފިައ

ތަކީެތގެ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ ހ.ގިައ ް ީމހަކަށ އަންނަ

ތަކިެތ. ެ ރިުފޔާގ 11,500/- ް ިއތުރަށ

ިގނަދުވަހު  ެ އަހަރަށްވުރ  3 ބޭރުގިައ ރާއްޖިެއން .4

އަންނަ ކުރަންއުޅެފިައ ު ބޯޓުދަތުރ ނުވަތަ ހުރެފިައ

ް ިއތުރަށ ތަކީެތގެ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ ހ.ގިައ ް ީމހަކަށ

ތަކިެތ. ެ -/14,000 ރިުފޔާގ

ިދގުމުއްދަތެއްގިައ  ެ 1 އަހަރަށްވުރ ބޭރުގިައ ރާއްޖިެއން .5

އަންނަ ކުރަންއުޅެފިައ ު ބޯޓުދަތުރ ނުވަތަ ހުރެފިައ

ިއތުރަށް، ތަކީެތގެ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ ހ.ގިައ ް ީމހަކަށ

ު މަޢްލޫމާތ ު ޢާންމ
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ހުންނަ ބޭނުންކޮށްފިައ ތެރޭގިައ ެ އެމުއްދަތެއްގ

ތަކިެތ.

މުއްދަތަކަށް  ު ިދގ ދުވަހަށްވުރެ  6 މްަސ ރާއްޖޭގިައ .6

ް ޕްރޮފަެޝނަލ އަންނަ ް ކުރުމަށ ް މަަސއްކަތ

ް ރާއްޖެއަށ ް ިދިރއުޅުނ ެ އީެމހުންގ ީމހުން، ިގނީްތގެ

އެގައުމެއްގިައ ގެންނަ، ބަދަލުކުރުމަށްޓަކިައ

ތަކިެތ. ބޭނުންކޮށްފިައ ހުންނަ

ތަކިެތން ގެނެވޭ ް ބޭނުންތަކަށ ކިުދކިުދ ެ އިަމއްލަފަރާތްތަކުގ .2

ިމންވަރު. އެތަކީެތގެ ތަކެއްޗިާއ މާފުކުރެވޭ ިޑއީުޓ

ް ބޭނުންތަކަށ ކިުދކިުދ ެ ފަރާތްތަކުގ އިަމއްލަ •

ް ތަކެއްޗަށ ގެންނަ ް ރާއްޖިެއން ބޭރުނ އޯޑަރުކޮށްގެން

ިމންވަރު.   ެ ރިުފޔާގ  6,000/- ު ފަހަރަކ ް ީމހަކަށ

ް ޢަދަދަށ އެތަކީެތގެ ކަނޑައެޅުމުގިައ ު ިމންވަރ ް ިމގޮތަށ

ް އިަމއްލަ ބޭނުމަށ ެ އީެމހެއްގ ު އީެމހަކ ބަލިާއރު، އީެއ

ވާންވާނެއެވެ. ް ކަމަށ ު ޢަދަދ ފުދޭ ް މަދުވެގެނ

ތަފީްޞލް: ު ިއތުރ .3

ް ޢަދަދުތައ ފިައާސގެ ާ ބަޔާންކޮށްފިައވ ިމއޫުޞލުގިައ (ހ)

ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ޢަމަލުކުރީާނ ހަމަކުރުމުގިައ،

އޫުޞލުންނެވެ.

އާތަކީެތގެ ތެރިެއން ތަކީެތގެ ހުންނަ ް އެނގެނ ު އަގ .1

ބޭނުންކޮށްފިައ ހަމައަގުންނެވެ. ެ އޭގ ބަލީާނ ު އަގ

ބަލިައ ް ދުވަހަށ ާ ބޭނުންކޮށްފިައވ ތަކިެތ ހުންނަ

އިުނކުރަންވާނެއެވެ. ް އަގުނ ު ިމންވަރ ާ ބައުވެފިައވ

ގޮތެއްގިައ ު ޢާންމ ތަކެއްޗިާއ ނުހުންނަ އެނގެން ު އަގ .2

ހުންނަ އަގުގިައ ް ދަށ އަގަށްވުރެ ހުންނަ ކޮށްފިައ ް ިއމްޕޯޓ

ް ޢާންމުކޮށ އެދުވްަސވަރެއްގިައ ކަނޑައަޅީާނ، ު އަގ ތަކީެތގެ

ް އަގުތަކަށ ހުންނަ ިއމްޕޯޓްކޮށްފިައ އެތަކިެތ ް ރާއްޖެއަށ

ެ ގޮތުގ ާ ތަކިެތންވްެސ (1) ގިައވ ިމފަދަ ބަލިައގެންނެވެ.

ބަލިައ ް ިންސބަތަށ ާ ބޭނުންކޮށްފިައވ ް އެއެއްޗެއ މިަތން

ިމންވަރު އަގުން އިުނކުރަންވާނެއެވެ. ާ ބާވެފިައވ

ް ީމހުނ ިގނީްތގެ ޕްރޮފަެޝނަލް  ް ދަށުނ ިމޤަވިާއދުގެ  (ށ)

ނަރުހުން،  ޑޮކްޓަރުން، ީޓޗަރުން، ބަލީާނ، ކަމުގިައ 

ކުންފިުނތަކުގިައ އިަމއްލަ ަސރުކާރިާއ އިަދ ް އެކައުންޓަންޓުނ

ކޮނަްސލްޓަންޓުންނިާއ މެނޭޖަރުން، އަންނަ ް ކުރުމަށ ް މަަސއްކަތ

ީމހުންނެވެ. ެ ޕްރޮފަެޝންތަކުގ ޚާއަްޞ ް އެހިެނހެނ

ކުރައްވާފިައވީަނ  ު އެންމެފަހުން ިއްސލާޙ ު ިމންގަނޑ ިމ  

ގައެވެ. 06 ފެބްރުއީަރ 1994

ކީުރމެވެ. ް ިއޢުލާނ ް އެންގުމަށ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ެ ިމހެންވ  

15 ރީަބޢުލްއިާޚރު 1430    

އޭޕީްރލް  2009    11  

ޕްލިޭނންގ ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ޓްރަެޜީރ ް އޮފް ިފނޭންްސ އެންޑ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

CA1/2009/158 :ުނަންބަރ

 

ް ިއޢުލާނ

 

އިޮފަޝލް  ” ާ ނެރެފިައވ ް ާޝިއޢުކޮށ ް ޕާރޓްމަންޓުނ ިމިޑ  

އްަސރީަފ ު ިމހާރ ފޮތް  ” މޯލިްޑވްްސ ދަ  ް އޮފ އެޓްލްަސ

ާ އަންގ ް ޢާއްމުކޮށ ިލބެންހުންނާނެވާހަކަ ް ގަންނަނ ް ބުކޮްޝޕުނ

ިއޢުލާންކީުރމެވެ.

09 ރީަބޢުލްއިާޚރު 1430   

އޭޕީްރލް  2009    05  
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މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން ް ބޯލ ވީޮލ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.   

   VAM/2009/201-I ނަމްބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ެ ެސންޓަރުތަކުގ ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ އެފް.އިައ.ީވ.ީޕ.ގެ

ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ިހންގުމަށ ާ ރާވ ު ިމއަހަރ ބަހުރިެއނުގިައ ތެރިެއން

ިމދަންނަވީަނއެވެ. ިތީރގިައ ް ކްޯސތައ

ކްޯސ ކޯޗްަސ 1 ް ލެވެލ އެފް.އިައ.ީވ.ީޕ. .1

(މަނާމާ-   2009 ޖުލިައ   23-11 އޮންނީާނ،   

ބަޙްރޭން)

ކްޯސ ިރފްރާެޝރ ރެފީްރްސ އެފް.އިައ.ީވ.ީޕ. .2

- 8 އޮކްޓޯބަރ 2009  އޮންނީާނ، 30 ެސޕްޓެމްބަރ  

ބަޙްރޭން) (މަނާމާ-

ފެންްސ ިޑ ފޯރ ެސިމނާރ ް ޓެކިްނކަލ އެފް.އިައ.ީވ.ީޕ. .3

(މަނާމާ-   2009 މިެއ   08-03 އޮންނީާނ،   

ބަޙްރޭން)

ކްޯސތަކުގިައ  ާ ދެންނިެވފިައވ މީަތގިައ ީވމާ،  

ިމ ް ބޭފުޅުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ބިައވިެރވެލެއްވުމަށ

ގުޅުއްވާ  ް އަށ  3317015 ު ނަންބަރ ެ އޯެސިސއަޭޝނުގ

މަޢުލޫމާތު ާސފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

17 ރީަބޢުލްއިާޚރު 1430

2009  ް 13  އޭޕިްރލ

އިެމގްރަޭޝން ް އެންޑ ިއިމގްރަޭޝން ް އޮފ ް ޕާރޓްމަންޓ ިޑ

ިދވިެހރާއްޖެ.        މާލެ، 

     94-A/IU/2009/190 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

އިެބދީޭސީމހާ  ް ިގނަފަރާތްތަކުނ ގެންގުޅޭ ިބދީޭސން  

ިހއުމަނިްރޯސަސްސ އޮފް  ިމިންސޓީްރ ފަހު  ް ފުރުވާލުމަށ

ާ ީމހ ިބދީޭސ ް ބޭނުންފުޅަކަށ ްސޕޯރޓްްސގެ ް އެންޑ ް ޔޫތ

ް ހޯއްދެވުމަށ ް ިލޔުމެއ ް ކުރުމުގެގޮތުނ ޔީަޤން ް ފިުރކަނ

ް ދުވަހުނ  2009 ް އެޕިްރލ  20 އިެދވަޑިައގަންނަވަމުންދީާތ، 

ް ިލޔުމެއ ް ފަރާތްތަކަށ ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ފިެށގެން، 

ް ިއޢުލާނ ާ އަންގ ް ޢާއްމުކޮށ ވާހަކަ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ދޫކުރުމަށ

ކީުރމެވެ.

 

ިބދީޭސީމހާ  ހަމަޖިެހފިައވީަނ ް ދޫކުރުމަށ ް ިމިލޔުނ  

ިބދީޭސއަކާބެހޭ އެ ް ިސީޓއަކުނ އިެދ ް އެކަމަށ ް ފަރާތުނ ގެންގުޅޭ

ެ ޕާރޓްމަންޓްގ ިމިޑ ބަޔާންކުރައްވިައ ު މަޢުލޫމާތ ފިުރހަމަ

ިމެސކަްޝން ެސކަްޝނުންނެވެ. މިޮނޓިަރންގ ް އެކްްސޕެޓިްރއޭޓ

ިޢމާރާތުގައެވެ. ހިުރ ( ު ޖަލ މާލޭ ( ކީުރގެ ިހގަމުންދީާނ

އަންގާ  ޢާއްމުކޮށް  ިމކަން  ިމހެންވެ، 

ިއޢުލާންކުރަމެވެ.
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ް 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

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ިއނިްދރާގާނީދ

އީޮފްސ ު އަވަށ ު ހެންވޭރ

ގަލޮޅު އަވަށު އީޮފްސ

އީޮފްސ ު އަވަށ މައްޗަންގީޮޅ

އީޮފްސ ު އަވަށ މާފަންނު

އީޮފްސ ު އަވަށ ިވިލނިގީލ

ް ކޯޕަރަޭޝން ިލިމޓެޑ ް ހުޅުމާލެ ިޑވެލޮޕްމަންޓ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

އްެސޓަރްސ


