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ް މަަސއްކަތ

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

  މާލެ،ިދވިެހރާއްޖެ.           

  23-A/MH/2009/191 ނަންބަރ:

ް ިއޢުލާނ

އޮތިޯރީޓގެ  ް ޑްރަގ ް އެންޑ ް ފުޑ މޯލިްޑވްްސ  

ަސރިވްސކުރުމަށް  ވަންދެން ދުވްަސ ު އެއަރކޯން 1 އަހަރ  36

         23-A/MH/2009/164 ު ނަންބަރ ކުރެވުނު ް ބޭނުންވެގެނ

ހުށަހަޅުވާފިައވާ  ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ އޯގްަސޓް 2009 )  

އިެއޢުލާން ފެންނީާތވެ ް ކަމަށ ު ބޮޑ ު އަގ ެ އްެސިޓމޭޓްތަކުގ

ކުރަމެވެ. ް ިއޢުލާނ ް އަލުނ ް ބިާތލްކޮށ

 2009 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ާ ީވމ  

އަށް   10:00 ހެނދުނު  ެ ދުވަހުގ ވަނަ  19 ު އޮކްޓޯބަރ

ް ވަޑިައގެނ ް އަށ އޮތިޯރީޓ ް ޑިްރގ ް އެންޑ ް ފުޑ މޯލިްޑވްްސ

22 ވަނަ  2009 އޮކްޓޯބަރު  ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މައުލޫމާތ

ވަޑިައގެން  ް އަށ އޮތިޯރީޓ އެ ް 11:00 އަށ ދުވަހުގެ ހެނދުނު

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ

              26 ަޝއްވާލް 1430 

              15 އޮކްޓޯބަރު 2009

Capital Market and Corporate Governance Institute
Capital Market Development Authority

Reference No: IL-CMDA/2009/29
Date: 12th October 2009

Invitation for Proposal to conduct Broker Training 
Program 

The Capital Market and Corporate Governance Institute of 
CMDA is planning to conduct a broker training program, in 
November 2009. CMDA invites all interested parties to send 
their proposals by 3.00 PM on18th October 2009.

Upon completion of the proposed training program, participants 
will satisfy the education requirements for qualification of
a broker as set forth in the Regulation on Dealer’s/Dealer’s 
Representative Licensing. 

Course Outline:
1.Financial Markets and Economics (Including financial
institutions, Stock Exchange operations)
2.Regulations and Regulatory environment (Securities Law, 
regulations and ethics including Corporate Governance)
3.Types of Securities (Financial products)
4.Trading Clearing and settlement 
5.Capital markets (Equity etc., applied valuation)
6.Financial Analysis
7.Equity analysis (Market Analysis)
8.Portfolio management 
9.Fund Management
10.Advisor skills
11.Risk Management

Please note that the CMCGI will select the proposals based 
on experience and merit. The proposal should cover the above 
areas, but may include other areas which may be relevant.

Other requirements
- The course conductor should be an experienced financial
services practitioner and should have conducted similar 
courses.
- Develop course materials as guided by CMDA 

Course duration:
This course will be conducted for working 10 days (2 weeks).
Please direct all proposals by email or regular mail to:

Capital Market Development Authority
Boduthakurufaanu Magu
Male’, Rep of Maldives
Tel: + 960 3336620, Fax: + 960 3336624
Email: cmcgi@cmda.gov.mv
Website: www.cmda.gov.mv

ާ ިއްސލިާމއްޔ ް ޢަރިަބއްޔަތުލ ް އަލްމަދްރަަސތުލ

މާލެ،ިދވިެހރާއްޖެ.

B- MAI/MIS/2009/18    :ުނަންބަރ                                 

ް ިއޢުލާނ

މިެއންޓަނަންްސ ިމމަދްރާަސގިައކުރަންޖެހޭ  

ް ިދނުމަށ ބަލަހައްޓިައ ް އެކަންކަނ މަަސއްކަތްތައްކޮށީްދ

ބުދަ  ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ   21 ް ތަކުނ ު ފަރާތްޕުޅ ާ ބޭނުންވ

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމމަދްރާަސއަށ ް 11:00އަށ ެ ދުވަހުގ

ބުރްާސފިަތ  ާ 22 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ ު ފަހ ް ާސފްކުރެއްވުމަށ

އަންދީާސ ް ވަޑިައގެނ މަދްރާަސއަށް  ިމ ް 11:00އަށ ެ ދުވަހުގ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ

 24 ަޝއްވާލު 1430 

13 އޮކްޓޯބަރ 2009

24)
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ޓްރަެޜީރ ް އެންޑ ިފނޭންްސ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

13-K/IUL/2009/102  :ުނަމްބަރ                                                 

ު ދަޢުވަތ ެ ހުށަހެޅުއްވުމުގ ް ީބލަނ

މަަސއްކަތް  ނިުނިމހިުރ ެ ިމްސިކތުގ ެ 4 ރަށެއްގ ާ ދެންނިެވފިައވ ތާވަލުގިައ ާ ިތީރގިައވ ބޭނުމަށް، ެ އެފެއަރޒްގ ް ިއްސލިާމކ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ .1

ީވމާ، ގޮތުގައެވެ. ެ ޕްރޮޖެކްޓްގ ވިަކވިަކ ހަމަޖިެހފިައވީަނ ް ގެނިްދއުމަށ ް ކިުރއަށ ް ިމމަަސއްކަތްތައ ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ

ހުޅުވާލަމެވެ. ް ހިުރހާ ފަރާތްތަކަށ ާ ަޝރުތުހަމަވ ް ިމކަމަށ ު ދަޢުވަތ ެ ީބލަން ހުށަހެޅުމުގ ް މަަސއްކަތްތަކަށ ިމ

ހުށަހަޅަންޖެހީޭނ  ގޮތުގިައ ެސިކޔިުރީޓގެ ޕާރފޯމަންްސ 118 ދުވަހެވެ. ތީާރޚުންފިެށގެން ާ ިބޑްހުޅުވ މުއްދަތީަކ ިބޑެްސިކޔިުރީޓގެ ެ ޕްރޮޖެކްޓުގ .2

ހުށަހެޅުމުން  ް ގެރެނީްޓއެއ ް ޕޭމްންޓ އަގުގެ %15 އެޑްވާންްސ ް ކޮންޓްރެކްޓ ގޮތުގިައ ެ ޕޭމަންޓްގ އެޑްވާންްސ %5 އެވެ. ެ އަގުގ ް ކޮންޓްރެކްޓ

ިލބޭނެއެވެ.

ދުވަހަކު  ެ ކޮންމ ް ބަންދުނޫނ 15 އޮކްޓޯބަރ 2009 ިއން 22 އޮކްޓޯބަރ 2009 އަށް، އޮންނީާނ ް ބަލިައގަތުނ ފިައާސ ް ީބލަންފޮތްތަކަށ .3

-/500 (ފައަްސތޭކަ) ރިުފޔާ އެވެ. ފިައާސ ދެއްކެވުމުން  އަގީަކ ެ ފޮތެއްގ ް ީބލަނ ިއންނެވެ. ިމިންސޓީްރ ިމ ް އަށ 08:30 ިއން 15:30

ެސކަްޝނުން ިލިބވަޑިައގަންނަވާނެއެވެ. ިއވެލުއްޭޝން ޓެންޑަރ ިމިމިންސޓީްރގެ ޮސފްޓްކީޮޕ ފޯރމެޓްގިައ ް ފޮތްތައ ް ީބލަނ

ް އޮފ ިމިންސޓީްރ  11:00ގިައ،  ދުވަހުގެ  ބުރްާސފިަތ ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ   22 އޮންނީާނ ް ބައްދަލުވުނ ް ޕީްރިބޑ ެ ޕްރޮޖެކްޓުގ ިމ .4

ދުވަހުގެ 11:00  ބުރްާސފިަތ ާ 29 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ އޮންނީާނ ް ހުޅުވުނ ް ިބޑ ޖަލާްސކުރާ މާލަމުގައެވެ. ޓްރަެޜީރގެ ް އެންޑ ިފނޭންްސ

ިސީޓ ާ ބަންދުކުރިެވފިައވ ހުންނަންވީާނ ް ީބލަންތައ މާލަމުގައެވެ. ާ ޖަލާްސކުރ ޓްރަެޜީރގެ ް އެންޑ ިފނޭންްސ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ގިައ

ިލޔިެވފިައ ް ނަނ ެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންގ އިަދ ު ވަޤުތ ތީާރޚިާއ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ހުޅުވަން ނަން، ާ ދިެވފިައވ ް ީބލަމަށ ބޭރުގިައ އުރައެއްގައެވެ.

އޮންނަންވާނެއެވެ.

ިބޑެްސިކއިުރީޓ ު ނަމްބަރ ް ޕްރޮޖެކްޓ ް ރަށ

24,000.00ރ TEB/07/106 ް މަަސއްކަތ ބީާކހިުރ ް ިމްސިކތ ތ.ިތމަރަފިުށ .1

22,000.00ރ TEB/07/109 ް މަަސއްކަތ ބީާކހިުރ ް ިމްސިކތ ޫ ދ ދ.ބަނިޑ .2

22,000.00ރ TEB/07/170 ް މަަސއްކަތ ބީާކހިުރ ް ިމްސިކތ ޫ ތ.ވޭމަންޑ .3

21,000.00ރ TEB/07/160 ް މަަސއްކަތ ބީާކހިުރ ް ިމްސިކތ ޫ ގދ.ހޯޑެއްދ .4

11 އޮކްޓޯބަރ 2009
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ް ޓްރިައިބއުނަލ ފާއާބެހޭ ވީަޒ

ިދވިެހރާއްޖެ       މާލެ،

     200-VTR/2009/19 :ުނަންބަރ     

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ާސވަރއަށް  ާސރވަރއަކިާއ، ް ިމޓްރިައިބއުނަލަށ  

ް ފަރާތެއ ހޯދިައދޭނެ ިއކިްވޕްމަންޓްްސ ާ ބޭނުންވ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވަޑިައގަންނަވާ  ަޝއުޤުވިެރވެ ިވއްކަވަން ިމތަކިެތ ާ ީވމ  

ދުވަހުގ13:30ެ  އަންގާރަ ާ ވ 20 އޮކްޓޯބަރ 2009 ފަރާތްތަކުން

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމޓްރިައިބއުނަލަށ ގިައ

ގިައ   11.30 ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ   27

އަށް  ފަނިްގިފލާ)  ވަނަ   3 ެ (ހ.ފިުލދޫގ ް ިމޓްރިައިބއުނަލ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ

23 ަޝއްވާލް 1430

12 އޮކްޓޯބަރ 2009

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ.     މާލެ،

  23-A/MH/2009/194 :ނަންބަރ      

ިއޢުލާން

ިޑީޒޒް  ް އެންޑ ް ހެލްތ ކިޮމއިުނީޓ ފޮރ ެސންޓަރ  

ބޭއްވުމަށް  ގިައ  26-25 އޮކްޓޯބަރ ފަރާތުން  ގެ ކޮންޓްރޯލް 

ު ަސިއ،މެންދުރ ހެނދުނުގެ  ގިައ  ވާރކޮްޝޕް  ހަމަޖިެހފިައވާ 

ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ ކޭޓަރ ަސިއ ެ ހީަވރުގ އިަދ ކެއުން،

ބޭނުންވެއެވެ.

 2009 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ާ ީވމ  

ެސންޓަރ  ް ހެނދުނު 10:00 އަށ ެ ދުވަހުގ 18 ވަނަ އޮކްޓޯބަރ

ް ވަޑިައގެނ ް އަށ ް ކޮންޓްރޯލ ް ިޑީޒޒ ް އެންޑ ް ހެލްތ ކިޮމއިުނީޓ ފޮރ

2009 އޮކްޓޯބަރ 19 ވަނަ  ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މައުލޫމާތ

ވަޑިައގެން  ް ެސންޓަރ އަށ އެ ް 10:00 އަށ ދުވަހުގެ ހެނދުނު

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ

              26 ަޝއްވާލް 1430 

              15 އޮކްޓޯބަރު 2009

ް ްސކޫލ ދަރުމަވަންތަ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

(4)DS/2009/04 :ުނަންބަރ                 

ިއޢުލާން

ބޭނުންވެއްޖެ. ު ިހާސބ އަންދީާސ

ފެން  ިއން ޓެރްަސ ެ ިއމާރާތުގ ު ހުޅަނގ ެ ިމްސކޫލުގ  

ކޮށްދިެވދާނެ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ  ިމމަަސއްކަތް  ީލކުވީާތވެ،

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ

ފަރާތްތަކުން 27 އޮކްޓޯބަރ  ާ އިެދލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

ިމްސކޫލަށް  ް މެންދުރު 2:00 އަށ ެ ދުވަހުގ އަންގާރަ ާ 2009 ވ

02 ނޮވެމްބަރ 2009  ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ެ ދުރުވ

އަންދީާސ  ެ ދުރެވ ިމްސކޫލަށް  ް އަށ  2:00 ެ ދުވަހުގ ހޯމަ ާ ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ

25 ަޝއްވާލް 1430     

14  އޮކްޓޯބަރ  2009

ޕލކ މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

 BML/PRA-080/2009:ުނަންބަރ

ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ ު މަރާމާތ ފިޮށ ެސިކޔިުރީޓ ް އެލެކްޓްރިޯނކ

ް ހޯދުނ

ބޭނުންކުރާ  ގިައ ޕލކ މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ  

ކޮށްދޭނެ ު މަރާމާތ ް ފިޮށތަކެއ ެސިކޔިުރީޓ ް އެލެކްޓްރިޯނކ

ް ިމކަން ކޮށްދެއްވުމަށ ާ ީވމ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ފަރާތެއ

ވާ   2009 އޮކްޓޫބަރ   19 ފަރާތްތަކުން ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ

ވަނަ   4 ިބލިްޑންގްގެ  ީސޓްރެކްްސ ް އަށ  12.00 ެ ހޯމަދުވަހުގ

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ީމިޓންގރޫމަށ ހުންނަ ފަނިްގިފލާގިައ

ދުވަހުގެ  ބުރްާސފިަތ ާ 22 އޮކްޓޫބަރ 2009 ވ ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ

ފަނިްގިފލާގިައ  ިބލިްޑންގްގެ 4 ވަނަ ީސޓްރެކްްސ ް 12.00 އަށ

އަގުހުށަހެޅުއްވުން ް ޕާރޓްމެންޓަށ ިޑ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ހުންނަ

އެދެމެވެ.

25 ަޝއްވާލު 1430 

14 އޮކްޓޯބަރ 2009  
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ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

                       

23-A/MH/2009/196 ނަންބަރ:

ިއޢުލާން

ިޞއްޙަތެއްގިައ  ފިުރހަމަ ް ީމހުނ ދުވްަސީވ ް އުމުރުނ  

ލިުއ ް ގޮތުނ ެ ކުރުމުގ ހޭލުންތިެރ ު މުޖުތަމަޢ ް މައްޗަށ ެ ިތބުމުގ

ނަންބަރ ކުރެވުނު ް ބޭނުންވެގެނ ް ކުރުމަށ ު ތައްޔާރ ް ފޮތެއ

ިއޢުލާނިާއ ޖުލިައ 2009)  23-A/MH/2009/145

ކަމުގިައވީާތ، ް ދެފަރާތުނ ހުށަހަޅުއްވާފިައވީަނ ް އްެސިޓމޭޓ ް ގިުޅގެނ

ކުރަމެވެ. ް ިއޢުލާނ ް އަލުނ ް ބިާތލްކޮށ ް އިެއޢުލާނ

 2009 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ިމކަމަން ާ ީވމ  

ފޯރ  ެސންޓަރ ް 14.00 އަށ ދުވަހުގެ  18 ވަނަ އޮކްޓޫބަރ

ް ވަޑިައގެނ ް ކޮންޓްރޯލަށ ިޑީޒޒް  އެންޑް  ް ހެލްތ ކިޮމޔިުނީޓ

2009 އޮކްޓޫބަރ 22 ވަނަ  ު ފަހ ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ

އްެސިޓމޭޓް  ް ވަޑިައގެނ ް ެސންޓަރަށ އެ ް 14.00 އަށ ެ ދުވަހުގ

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ

22 ަޝއްވާލު 1430 

11 އޮކްޓޫބަރ 2009

28)

ް އެފެއާޒ ް ހޯމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

(A)L-2009/161 :ުނަންބަރ  

ް ިއޢުލާނ

 

އޫުޞލުން ލާމަރުކީަޒ ް ދިާއރާތައ ިއދީާރ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ

ް ހޯދުނ ް ފަރާތެއ ތަރުޖަމާކޮށްދޭނެ ް ޑްރާފްޓ ެ ޤާނޫނުގ ިހންގުމާބެހޭ

ިމިމިންސޓީްރން  އީެހގިައ ގެ ީޕ. ީޑ. އެން. ޔޫ.  

ީރޖަނަލިައޒަޭޝން ް ނަެޝނަލ ފޮރ ް ”ަސޕޯރޓ ާ ިހންގަމުންގެންދ

ިއީނިޝއަޭޝން ގެ ޕްރޮގުރާމް“ ީޑެސންޓްރަލިައޒަޭޝން ް އެންޑ

ެ ޤާނޫނުގ ާ ކޮށްފިައވ ް ބަޔާނ މީަތގިައ ް ބޭނުމަކަށ ެ ޕްލޭންގ

ް ކުރުމަށ ާ ތަރުޖަމ ް ިއނިގރިޭސބަހަށ ބަހުން، ިދވިެހ ް ޑްރާފްޓ

14 ދުވަހެވެ.  މުއްދަތީަކ ެ ިމކަންކަުރުމުގ ބޭނުންވެފައެވެ. ވީަނ

ް ޑްރާފްޓ ެ ޤާނޫނުގ ިމ މުއްދަތުގިައ ިމދެންނިެވ ީވމާ،

ފަރާތްތަކުން، ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ތަރުޖަމާކުރުމަށ ް ިދވިެހބަހަށ

އަށް   14:30 ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ އޮކްޓޯބަރ 2009   20

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިމިންސޓީްރއަށ

އަށް   14:30 ދުވަހުގެ  އިާދއްތަ ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ   25

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

ާސފުކުރަށްވަން  ު މަޢުލޫމާތ ް ިއތުރަށ ް ިމިއޢުލާނާގިުޅގެނ  

3302669 ފޯނަށް  ު ނަންބަރ ިމިންސޓީްރގެ ބޭނުންފުޅުވާނަމަ

އެދެމެވެ. ް ގުޅުއްވުނ

23 ަޝއްވާލް 1430

12 އޮކްޓޯބަރ 2009 
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ް ްސކޫލ ތާޖުއީްދން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

TS/2009/10 :ުނަންބަރ           

ިއޢުލާން

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ީވމާ، ބޭނުންވެއްޖެ. ޗާޕްމިެޝން 1 ިމްސކޫލަށް   

އޮކްޓޫބަރ   19 ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުގުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ

ިމްސކޫލަށް  ް އަށ  10:00 ހެދުނު  ު ދުވަހ ހޯމަ ާ ވ  2009

20 އޮކްޓޫބަރ 2009  ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ެ ދުރުވ

ިހާސބު  އަންދީާސ ް 10:00 އަށ ހެދުނު ު ދުވަހ އަންގާރަ ާ ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށެހެޅުއްވުނ

12 އޮގްަސޓް 2009

22 ަޝއްވާލް 1430

އިެޑއުކަޭޝން ހަޔަރ ް އޮފ ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ

ާ ިއދާރ މަރުކީަޒ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 MCHE-FNP/2009/85 :ުނަންބަރ     

ިއޢުލާން

ހޯދަން  ތަކިެތ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ް ިމއީޮފހަށ  

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ބޭނުންވ ް ިވއްކެވުމަށ ިމތަކިެތ ީވމާ، ބޭނުންވެއެވެ.

ކޮލެޖްގެ  ް ދުވަހުގެ 11:00 އަށ ހޯމަ ާ 19 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ެ ހިާޟރުވ ް ިއދާރާއަށ މަރުކީަޒ

އަންދީާސ  ް ދުވަހުގެ 11:00 އަށ ހޯމަ ާ 26 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ

ިޑއީުޓ ހީެވ ްޝރެޑަރ ޕޭޕަރ .1

ް ޕިްރންޓަރ ިރބަނ ެ މިެޝންގ ާ ކާޑު ހަދ .2

3M-Tattle Tap - R2 ެ ިސްސޓަމްގ ެސިކއިުރީޓ ލިައބްރީަރ .3

24    ަޝއްވާލް    1430

13    އޮކްޓޯބަރ    2009

އިެޑއުކަޭޝން ހަޔަރ ް އޮފ ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ

ާ ިއދާރ މަރުކީަޒ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  MCHE-FM/2009/84 :ުނަންބަރ   

ިޢއުލާން

ހދ.  ޔުކަޭޝން/ ހަޔަރ އިެޑ ް ކޮލެޖް އޮފ މޯލިްޑވްްސ  

ެ ދަނާލުގ ކެމްޕްަސ ޫ ިތނަދ ގދ. އިަދ ކޭމްޕްަސ ކުޅުދުއްފިުށ

ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ ް މަަސއްކަތ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ފެހުން. ދޮރުފިޮތ =

ހެދުން. ު ބޯޑ ް ތައްކޮށްގެނ ާ ްސިޓކ ޕްލްާސިޓކްގިައ =

ޖެހުން.  ު ޑްެސކ ް ކްލްާސރޫމ =  

މަަސއްކަތްތަށް.  ް ބައެއ ިއތުރުންވްެސ ީމގެ =  

ފަރާތްތަކުން 19 އޮކްޓޯބަރ  ާ އިެދލައްވ ް ިމކަމަށ ާ ީވމ  

މަރުކީަޒ  ެ ިމކޮލެޖުގ ް އަށ  10:00 ެ ދުވަހުގ (ހޯމަ)  ާ 2009ވ

ޫ ިތނަދ ގދ. އިަދ  ް ކޭމްޕްަސއަށ ކުޅުދުއްފިުށ އިަދ  ާ ިއދާރ

 21 ު ާސފުކުރުމަށްފަހ ު މައުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ކެމްޕްަސއަށ

ިމކޮލެޖުގެ  ް 10:00 އަށ ެ (ބުދަ) ދުވަހުގ ާ 2009ވ އޮކްޓޯބަރ

ޫ ިތނަދ ގދ. އިަދ ކޭމްޕްަސ ކުޅުދުއްފިުށ އިަދ ާ ިއދާރ މަރުކީަޒ

އެދެމެވެ. ް އަގުހުށައެޅުއްވުނ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ ކެމްޕްަސ

25 ަޝއްވާލް  1430

14 އޮކްޓޯބަރ 2009
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Capital Market and Corporate Governance Institute
Capital Market Development Authority

Reference No: IL-CMDA/2009/31
Date: 14th October 2009

With regard to the notice by CMDA dated 8th September 
2009 (Reference No: IL-CMDA/2009/25), we inform 
that the tender was cancelled.
 
As such Capital Market Development authority would 
like to extend an invitation to all interested parties to 
submit a proposal for creating a Directors and Company 
Secretaries Manual.

Directors and Company Secretaries Manual

Objective

To create a practical guide for Directors, and Company 
Secretaries so that they can understand vital information 
and relevant issues that is essential to govern and 
safeguard the organization against risk. (The manual can 
also be a guide to the Senior Management)

The Directors and Company Secretaries Manual should 
be a complete source of information that brings together 
various facets of the legal and regulatory aspects of 
the role and the rights and obligations of directors and 
company secretaries. 

Output

Develop the manual as per the following requirements 
of CMDA

a) Review laws regulations and best practices 
(Company Act, Securities Act, Prevention and 
Prohibition of Corruption Act, Pension Act, Listing 
Rules, Corporate Governance Code, other relevant 
Laws and regulations and global best practices. 

b)  Present  findings from (a) to CMDA
c) The manual should be supported by checklists, 

examples, and practical tips on how to manage their 
role as a director, including the associated risks 
where appropriate.

d)    The outline and structure should be included in the 
proposal and at minimum the manual should cover  
the following areas

• Duties and responsibilities of directors and 
secretaries

• Corporate Governance and Accountability
• Corporate Disclosures   
• Policies pertaining to the board
• Remuneration matters and Disclosure
• Management Matters 
• Board meetings and committees
• Financial issues/Information 
• Internal Controls and safeguarding asset
• Risk Management
• Environmental Liability
• Unlawful Trade Practices
• Investor And Media Relations
• Corporate social responsibility

The proposal best suited for our requirements will be 
selected by taking into account the above requirements. 

Interested parties must deliver their proposals (with 
financial details) to the following address by 12.00 pm 
on 22nd October 2009 by regular mail or email.

Capital Market Development Authority
Boduthakurufaanu Magu
Male’, Rep of Maldives

Tel: + 960 3336620
Fax: + 960 3336624
Email: cmcgi@cmda.gov.mv
Website: www.cmda.gov.mv

For Further Information contact:

Ms. Azza Mohamed, 
Corporate Governance Section
Capital Market Development Authority, 
Tel: + 960 333 6619
Email: azza@cmda.gov.mv
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ް ިލިމޓެޑ ކޮމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

 ެ ިދވިެހރާއްޖ  މާލެ،

ް އެޗ ނަންބަރު:  2009/56   

ިއޢުލާން.

 

އަވަށު  ިވިލނިގިލ ާ ިހންގ ް ފަރާތުނ ިމކުންފީުނގެ  

ް ޕެނަލްތަކަށ ާ ބެހެއިްޓފިައވ ރޫމްގިައ ް ކޮންޓްރޯލ ެ ިއނީްޖނުގޭގ

55 ލޯވަޅު  ީޝޓްގިައ ެ ރޫމްގ ް ކޮންޓްރޯލ އެޅުމަށްޓަކިައ ް ކޭބަލ

ލަފާކުރެވީޭތ ް ިހގިައދާނެކަމަށ ް ކަނޑިައގެނ ް ީޝޓ ކަނޑާފިައވީާތ،

ާ ބަލ ް ކަންތައްތައ ކުރިެވދާނެ ް ހޯދުމަށ ް ޙައްލެއ ދިާއީމ ް ިމކަމަށ

ު ނަންބަރ ިމކުންފީުނގެ ކިުރ ް ހޯދުމަށ ު ބަޔަކ ް ކުރުމަށ ާސރވޭ

ް އަގުތައ ާ ހުށަހަޅުއްވާފިައވ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ -16/2009އޭ

ާ ހުށަހިެޅފިައވ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ ިމ ފެންނީާތ ް ބޮޑުކަމަށ

ް އްެސިޓމޭޓ ް ިމކަމަށ ް އަލުނ ބިާޠލްކޮށް، ް ޕްރޮޕަޯސލްތައ

ދަންނަވަމެވެ. ވާހަކަ ާ ހުޅުވާލިެވފިައވ ު ފުރަުޞތ ެ ހުށަހެޅުމުގ

ާފަރާތްތަކުން  ްަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   13:00 ދުވަހުގެ  (އީާދއްތަ)  2009 އޮކްޓޯބަރ   18

އޮޅުނިްފލުއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމކުންފުންޏަށ

13:00 އަށް  ދުވަހުގެ  22 އޮކްޓޯބަރ 2009 (ބުރްާސފިަތ)

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަގ

 1430 ު 24 ަޝއްވާލ   

13 އޮކްޓޯބަރ 2009     

MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE 
MALE’، REPUBLIC OF MALDIVES

 Invitation for Bids (IFB)

Date    : 06 October 2009
IFB No: MOFA/ 03  /2009

1. The Government of the Republic of Maldives, 
represented by the Ministry of Fisheries And Agriculture, 
hereinafter referred to as ‘the Ministry’, invites interested 
Maldivian parties to bid for the purchase and operation 
of the Th. Guraidhoo Ice Plant (hereinafter referred to as 
“Th. Guraidhoo Ice Plant”).
 
2. Terms and conditions for the purchase and operation 
of the Th. Guraidhoo Ice Plant under this Invitation for 
Bids are specified in Annex One, “Terms and Conditions
for the Purchase and Operation of the Th. Guraidhoo Ice 
Plant”, of the Bidding Documents.

3. The present Invitation for Bids is open to Maldivian 
nationals, Maldivian partnerships, and Maldivian 
companies. In case of partnerships and companies, 
partnerships and companies registered in the Maldives and 
wholly owned by Maldivian nationals, or partnerships, 
companies or joint venture companies registered in the 
Maldives and with a minimum shareholding of fifty one
percent (51%) by Maldivian nationals, partnerships or 
companies shall be eligible.

4. Interested bidders may obtain further information 
from, inspect and purchase the Bidding Documents from 
Sunday 11 October 2009 to 22 October 2009 at the office
at:

Ministry of Fisheries And Agriculture 
Ground Floor, Ghazi Building,
Ameer Ahmed Magu, 
Male’, 20125
Republic of Maldives
Telephone: (+960) 3322625
Facsimile: (+960) 3326558

5. A complete set of Bidding Documents may be 
purchased by interested bidders upon submission of a 
written application to the above office specified in IFB
Clause 4 and upon payment of a non-refundable fee of 
Rufiyaa Five Hundred (Rf. 500.00).

6. Bidding Documents thus purchased shall not be 
transferred to another party.

7. A pre-bid meeting will be held at 1400 hrs on 16 

November 2009 to the above office specified in IFB
Clause 4 or at any other venue that the Ministry may 
announce.

Completed bids prepared in accordance with the 
requirements stated in the Bidding Documents shall be 
submitted to the above office specified in IFB Clause 4 
on or before 1200 hrs on 10 December 2009

8. Bids will be opened in the presence of bidders or their 
designated representatives who choose to attend at 1400 
hrs on 10 December 2009 at the above office specified in
IFB Clause 4 or at any other venue that the Ministry may 
announce.
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MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE 
MALE’
REPUBLIC OF MALDIVES

 Invitation for Bids (IFB)
    
Date    : 06 October 2009
 IFB No: MOFA/  04  /2009

1. The Government of the Republic of Maldives, represented by the Ministry of Fisheries And Agriculture, hereinafter 
referred to as ‘the Ministry’, invites interested Maldivian parties to bid for the purchase and operation of the Gdh.
Thinadhoo Ice Plant (hereinafter referred to as “Gdh.Thinadhoo Ice Plant”).
 
2. Terms and conditions for the purchase and operation of the Gdh.Thinadhoo Ice Plant under this Invitation for Bids 
are specified in Annex One, “Terms and Conditions for the Purchase and Operation of the Gdh.Thinadhoo Ice Plant”,
of the Bidding Documents.

3. The present Invitation for Bids is open to Maldivian nationals, Maldivian partnerships, and Maldivian companies. 
In case of partnerships and companies, partnerships and companies registered in the Maldives and wholly owned 
by Maldivian nationals, or partnerships, companies or joint venture companies registered in the Maldives and with 
a minimum shareholding of fifty one percent (51%) by Maldivian nationals, partnerships or companies shall be
eligible.

4. Interested bidders may obtain further information from, inspect and purchase the Bidding Documents from Sunday 
11 October 2009 to 22 October 2009 at the office at:

Ministry of Fisheries And Agriculture 
Ground Floor, Ghazi Building,
Ameer Ahmed Magu, 
Male’, 20125
Republic of Maldives
Telephone: (+960) 3322625
Facsimile: (+960) 3326558

5. A complete set of Bidding Documents may be purchased by interested bidders upon submission of a written 
application to the above office specified in IFB Clause 4 and upon payment of a non-refundable fee of Rufiyaa Five
Hundred (Rf. 500.00).

6. Bidding Documents thus purchased shall not be transferred to another party.

7. A pre-bid meeting will be held at 1500 hrs on 16 November 2009 to the above office specified in IFB Clause 4 or at
any other venue that the Ministry may announce.

Completed bids prepared in accordance with the requirements stated in the Bidding Documents shall be submitted to 
the above office specified in IFB Clause 4 on or before 1200 hrs on 10 December 2009

8. Bids will be opened in the presence of bidders or their designated representatives who choose to attend at 1300 
hrs on 10 December 2009 at the above office specified in IFB Clause 4 or at any other venue that the Ministry may
announce.
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އިެޑއުކަޭޝން ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 22-G/IU/2009/126 :ުނަންބަރ     

ު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތ ު އަންދީާސ ިހާސބ

ބޭނުންވާ  ް ްސކޫލްތަކަށ ް ބައެއ ިމިންސޓީްރގެ ިމ  

ް ހޯދަނ ގޮނިޑ ީުލ އަތްގަޑ ގޮނިޑއިާއ އާދިައގެ ް ޕްލްާސިޓކ

ބޭނުންވެއެވެ.

ާ ވަޑިައގަންނަވ ަޝއުޤުވިެރވެ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

19 އޮކްޓޯބަރ 2009 (ހޯމަ) ދުވަހު 10:00 އަށް  ފަރާތްތަކުން

ެސކަްޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް ފިެސިލީޓޒ ް ިފިޒކަލ ިމިމިންސޓީްރގެ

 21 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ މިާތލަ) (މ.

ިމިމިންސޓީްރގެ  ް 2009 (ބުދަ) ދުވަހު 10:00 އަށ އޮކްޓޯބަރ

(މ. މިާތލަ) ެސކަްޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް ފިެސިލީޓޒ ިފިޒކަލް 

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ

24    ަޝއްވާލް    1430  

13    އޮކްޓޯބަރ    2009    

އިެޑއުކަޭޝން ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

22-G/IU/2009/127 :ުނަންބަރ     

ު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތ ު އަންދީާސ ިހާސބ

ބޭނުންވާ  ް ްސކޫލްތަކަށ ް ބައެއ ިމިންސޓީްރގެ ިމ  

ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ ޖަހިައދޭނެ ފަރިނޗަރ ލަކިުޑ ާ ބޭނުންވ

ބޭނުންވެއެވެ.

ާ ވަޑިައގަންނަވ ަޝއުޤުވިެރވެ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

19 އޮކްޓޯބަރ 2009 (ހޯމަ) ދުވަހު 10:30 އަށް  ފަރާތްތަކުން

ެސކަްޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް ފިެސިލީޓޒ ް ިފިޒކަލ ިމިމިންސޓީްރގެ

 21 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ މިާތލަ) (މ.

ިމިމިންސޓީްރގެ  ް 2009 (ބުދަ) ދުވަހު 10:30 އަށ އޮކްޓޯބަރ

(މ. މިާތލަ) ެސކަްޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް ފިެސިލީޓޒ ިފިޒކަލް 

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ

24    ަޝއްވާލް    1430  

13    އޮކްޓޯބަރ    2009    

ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  22-AP/IU/2009/125  :ނަމްބަރ ިއޢުލާން   

ް ިއޢުލާނ

 

ހިުރހާ  ެ ރާއްޖޭގ ް ފަރާތުނ ިމިމިންސޓީްރގެ  

ދޭ  ދިަރވަރުންނަށް  ގެ   7 އިަދ   4 ް ގްރޭޑ ެ ްސކޫލްތަކެއްގ

ް ޕޭޕަރުތައ ް ިއްސލާމ އިަދ ިދވިެހ ެ ޓްެސޓުގ ް ޑިައގްންޯސިޓކ

ބޭނުންވެއެވެ. ް މާރކުކުރަނ

ބޭނުންފުޅުވާ  ް ކޮށްދެއްވަނ ް ިމމަަސއްކަތ ާ ީވމ  

ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ވަނަވަރިާއ ެ އެބޭފުޅެއްގ ް ފަރާތްތަކުނ

ުސޕިަވަޜން ް ޔުކަޭޝނަލ އިެޑ ިމިމިންސޓީްރގެ ު ކީޮޕއިާއއެކ

މިުއވެޔޮދޮށުގެ) (މ. ިޑިވަޜން ް ިއމްޕްރޫވަމަންޓ ކިޮލީޓ ް އެންޑ

ދުވަހުގެ 16.00 ގެ  އިާދއްތަ ާ 18 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ ް އަށ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ކިުރން

ހިުރ  ާ ތަޖިުރބ ެ ިމކަމުގ ހޮއްވަވިާއރު ް ބޭފުޅުނ ް ިމކަމަށ  

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ބޭފުޅުންނަށ

ާސފުކުރެއްވުމަށް  ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ ް ިމކަމިާއގުޅޭގޮތުނ  

އެދެމެވެ.  ް ގުޅުއްވުނ ފޯނާ 3341205 ނަމްބަރ ،3341212

12 އޮކްޓޯބަރ 2009
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ް އެފެއާޒ ް ހޯމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 (A)L-2009/65 : ުނަންބަރ             

  

ިއޢުލާން

ނޮވެމްބަރ   11 މުނަާސބަތުގިައ  ެ ދުވަހުގ ޖުމުހީޫރ  

ރްަސީމ  ާ ބާއްވ ގިައ ދަރުބާރުގޭ ހެދުނު ެ ދުވަހުގ  2009

ް ފަރާތެއ ކޮށްދެއްވާނެ ު ތައްޔާރ ު ަސިއފޮދ ޖަލާްސގެ

ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ފަރާތްތަކުން  ާ ބޭނުންވެލައްވ ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް ިމކަނ ާ ީވމ  

ިމ  ް އަށ  11:00 ދުވަހުގެ  ހޯމަ ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ   19

 22 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ

ިމ  ް ދުވަހުގެ 11:00 އަށ ބުރްާސފިަތ ާ 2009 ވ އޮކްޓޯބަރ

ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ

އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތަށް ވަޑިައނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދީާސ

ވާހަކަ ދެންނީެވމެވެ. ބަލިައ ނުގަނެވޭނެ ު ިހާސބ

25 ަޝއްވާލް 1430

14 އޮކްޓޯބަރ 2009

ް ިލިމޓެޑ ް ޔިުޓިލީޓޒ ް ެސންޓްރަލ ު ަސއުތ

ފަނިްގިފލާ  4 ވަނަ ެ ފިުލދޫގ ހ.

  SCUL/AD/2009/1001 :ނަމްބަރ  

ިއޢުލާން

ގޭގިައ  ިއނީްޖނު ޫ ލ.މާމެންދ ާ ިހންގ ް ދަށުނ ކުންފީުނގެ ިމ  

އެމް  ީބ.އެފް.4  ނަންބަރ ް ެލ (DEUTZމޮޑ ޑުއެޓްޒް( ާ ބޭނުންކުރ

S/N 0588967 ްިއނީްޖނ 1013 ީއ/

 ENGINE MODEL NO.BF 4M 1013E/ENGINE)

ިމ ާ ީވމ ވެއްޖެއެވެ. ް ބޭނުނ ް ކުރަނ ް އޯވަރހޯލ (S/N 0588967

ާ ލަފ ް ބޭނުންވާނެކަމަށ ް މަދުނ ެ އެންމ ް ކުރުމަށ ް އޯވަރހޯލ ިއނީްޖނު

ް ކުރުމަށ ް އޯވަރހޯލ ތަކިާއ ު އަގ ގެ ޕާރޓްްސ ްސޕެއާރ ާ ކުރައްވ

22 އޮކްޓޯބަރ  ް އްެސިޓމޭޓ ގެ ު ޙަރަދ ާ ކުރައްވ ާ ލަފ ް ކަމަށ ިހގާނެ

ފޮނުއްވަވިައ  ް ްރެހަށ އެޑ ާ މީަތގިައވ ކިުރން ެ ދުވަހުގ ވަނަ  2009

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ

ކަމެއް  އެއްވްެސ ް ބެހޭގޮތުނ ކަންތަކިާއ ާ ިއޢުލާނުގިައވ ިމ  

ނަންބަރ   9761570/3309789 ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ް އޮޅުނިްފލުވަނ

އެދެމެވެ. ް ގުޅުއްވުނ މިަނކު އިާއ އިަލ ް އާދަމ ް ތަކުނ

15 އޮކްޓޯބަރ 2009

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ގާނީްދ ިއނިްދރާ

ިދވިެހރާއްޖެ، / ެ މާލ

          A-IGMH/2009/32 :ުނަމްބަރ         

ިއޢްލާން

އަގުތައް  ެ ިޚދުމަތްތަކުގ ާ ދެމުންގެންދ ް ިމހްޮސިޕޓަލުނ  

ކޮށްދޭނެ ް މަަސއްކަތ ކޮނަްސލްޓެނީްސ ިއްސލާހުކުރުމަށްޓަކިައ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ފަރާތެއ

ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝޢުގުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   2:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރު   25

އެދެމެވެ. ް ާސފުކުރެއްވުނ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމހްަޮސިޕޓަލަށ

ކޮންފަރެންްސ ެ ިމހްޮސިޕޓަލުގ އޮންނީާނ ް މަޢުލޫމާތިުދނުނ

ރޫމްގައެވެ.

     13 އޮކްޓޯބަރު 2009

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

ADM-MPL/2009/09 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

މަރާމާތު  ބައެއް  ިއމާރާތުގެ  ހިުރ އީޮފްސ ޕްޯސޓް  ހުޅުމާލެ   

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދަނ ް ތަކީެތގިައ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއ އިަމއްލަ ް މަަސއްކަތ

18 އޮކްޓޯބަރ 2009  ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ވަޑިައގެން  ް ޕްޯސޓްއީޮފހަށ ެ ހުޅުމާލ ް 10:00 އަށ ެ ދުވަހުގ އީާދއްތަ ާ ވ

އަންގާރަ  ާ 20 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ު ާސފ ު މަޢުލޫމާތ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ ް އަށ 10:00 ެ ދުވަހުގ

ބޭނުންވާނަމަ،  ް ާސފުކުރަނ ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ ް ިމކަމާގުޅޭގޮތުނ  

ދެއްވުން  ގުޅާލަ ާ އ  3350713 ު ނަންބަރ ެ އީޮފހުގ ް ޕްޯސޓ ެ ހުޅުމާލ

އެދެމެވެ.

25 ަޝއްވާލް 1430

14 އޮކްޓޯބަރ 2009
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ް ގިަޑތީާރޚ

ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު 2515:00 އޮކްޓޯބަރ 2009މައުލޫމާތ

ހުށައެޅުއްވުން ު ިހާސބ 2715:00 އޮކްޓޯބަރ 2009އަންދީާސ

މައްޗަންގިޮޅ މަގު، ިނކަގްަސ

 ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

ފޯން: (960) 3345177 

ފެކްްސ: 3306075 

    153/FA/2009/05  :ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ް ކުރުނ ާ ތަރުޖަމ ް ކަރުދްާސތަކެއ އަތްމީަތ ބެހޭ ާ ިލންގިްއްސިޓކ

ިދވިެހ ް ިއނިގރިޭސބަހުނ ް ކަރުދްާސތަކެއ އަތްމީަތ ބެހޭ ާ ިލންގިުއްސިޓކ ބޭނުންކުރާނެ ް ިކޔަވިައިދނުމަށ ފެކަލީްޓގިައ ިމ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ކުރަނ ާ ތަރުޖަމ ް ބަހަށ

ު މައުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ފެކަލީްޓއަށ ިމ ް ގިަޑތަކަށ ާ ިތީރގިައިމވ ް ބޭފުޅުނ ާ ަޝއުގުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ ާސފުކުރައްވިައ

އެދެމެވެ. ް ގުޅުއްވުނ ް އަށ 3345177 ް ހޯއްދެވުމަށ ު މައުލޫމާތ ު ިއތުރ  

25 ަޝއްވާލް 1430

14 އޮކްޓޯބަރު 2009

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

          198-K/2009/47:ުނަންބަރ        

ިއޢުލާން

ކިޮމަޝން  ޖީުޑަޝލަްސރިވްސ ޕާޓްމަންޓިާއ ިޑ ިމ  

އެއަރކަނިްޑަޝން ބިައގިައ ާ ިލިބފިައވ ީތމުގިެއން ް ިހންގުމަށ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ހަރުކުރަނ

ކޮށިްދނުމަށް  ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ ް މަަސއްކަތ ިމ ީވމާ،  

އޮކްޓޯބަރު   2009 ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުގުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ

ިބލިްޑންގގެ  ޖްަސިޓްސ ް އަށ  15:00 ވަނަދުވަހުގެ   19

ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ާ ިހނގަމުންދ ގިައ ާ ފަނިްގިފލ ފުރަތަމަ

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ ިްމިންސޓްރަޭޝން  އެޑ ް ޖީުޑަޝލ

ވަނަދުވަހުގެ   22 އޮކްޓޯބަރު   2009 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ

ހުށަހެޅުއްވުން  ް ޕާޓްމަންޓަށ ިޑ ިމ ު ިހާސބ އަންދީާސ ް 15:00 އަށ

އެދެމެވެ.

22 ަޝއްވާލު 1430

11 އޮކްޓޯބަރު 2009
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ޕލކ މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

 BML/PRA-081/2009

ާ ިވއްކ ް ިޓޔުބެއ ް ިނއޯނ ް އަށ ޕލކ މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ފަރާތެއ ހަރުކޮށްދޭނެ

ހަދާ  ް ިނއޯނިްޓއުބުނ މީަތގިައ ިބލިްޑންގގެ ެ ިމބޭންކުގ  

ް ިނއޯނިްޓއުބުނ ް ވޭވ ެ ީބ.އެމް.އެލް.ލޯގޯގ ހަރުކޮށްފިައހުންނަ

ް ިމކަމަށ ާ ީވމ ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ދޭނެފަރާތެއ ް ހަރުކޮށ ާ ހަދ

20 އޮކްޓޯބަރ 2009 ގެ 17:30  ތަކުން ް އިެދލައްވާފަރާތ

ް އީޮފހަށް ވަޑިައގެނ ް ހެޑ ޕލކގެ މޯލިްޑވްްސ ް ބޭންކް އޮފ ް އަށ

25 އޮކްޓޯބަރ 2009 ގެ  ު ކުރެއްވުމަށްފަހ ު ާސފ ު މަޢުލޫމާތ

ހުންނަ  ފަނިްގިފލާގިައ ިބލިްޑންގ 4 ވަނަ ް ީސޓްރެކ ް 13.30 އަށ

ް ހުށަހެޅުއްވުމަށ ު އަގ ް ވަޑިައގެނ ް ރޫމަށ ީމިޓންގ ެ ިމބޭންކްގ

ދެންނީެވމެވެ. އިެދ

25 ަޝއްވާލް 1430

14 އޮކްޓޯބަރ 2009

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

     113-PRC/I-2009/ 116:ނަންބަރ

ިއޢުލާން

ޓެރްަސގިައ  ކޮމްޕެލްކްްސގެ ް އެލ ީޕ ކުންފީުނގެ ިމ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ބަންދުކުރަނ ާ ޖަހ ިބއްލިޫރ ބިައގިައ ާ ހަދާފިައވ

ަޝއުޤުވިެރވެ ކޮށްދެއްވަން ް ިމމަަސއްކަތ ީވމާ،

ހޯމަ   2009 އޮކްޓޯބަރު   19 ފަރާތްތަކުން ާ ވަޑިައގަންނަވ

ވަޑިައގެން  ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ ް 12:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

ހޯމަ  ާ 26 އޮކްޓޯބަރު 2009 ވ ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

ކުންފީުނގެ  ިމ ު ިހާސބިާއއެކ އަންދީާސ ް 12:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ ް ވަޑިައގެނ ެ ހިާޞރުވ ް ހެޑްއީޮފހަށ

1430 ް 25 ަޝއްވާލ

2009 ު 14 އޮކްޓޯބަރ   

Capital Market and Corporate Governance Institute
Capital Market Development Authority

Reference No: IL-CMDA/2009/30
Date: 14th October 2009

Corporate Governance Development Program for 
SME’s – November 2009

The Capital Market Development Authority would like to 
extend an invitation to all parties interested in conducting 
the ‘Corporate Governance Development Program for 
SME’s – November 2009’. 

Smaller businesses have a particular perspective to 
governance and require a specialist approach related to 
the company. As such the objective of the program is to 
educate SME’s on good governance and further assist 
in developing skills needed to manage their businesses 
more effectively and sustainably.

The program would be conducted as a two day event and 
the trainer shall use participatory, interactive techniques 
that draw on the experiences of participants and engage 
them in the learning process.

The applicant best qualified and capable to conduct
this program will be selected by taking into account, 
the relevance of the proposed program outline and 
understanding of both the global and domestic market. 

All interested parties must submit their proposals 
(including financial details) along with their CV’s and
proposed program outline to CMDA or to the email 
address specified below before 12.00 pm on 25th October 
2009.

Capital Market Development Authority
Boduthakurufaanu Magu
Male’, Rep of Maldives
Tel: + 960 3336620
Fax: + 960 3336624
Email: cmcgi@cmda.gov.mv
Website: www.cmda.gov.mv

For Further Information contact:
Ms. Azza Mohamed, 
Investor Education and Market Development
Capital Market Development Authority, 
Tel: + 960 333 6619
Email: azza@cmda.gov.mv
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ް ިހފުނ ް ކުއްޔަށ

ޔުކަޭޝން އިެޑ ކޮނިްޓިނއިުއންގ ފޮރ ެސންޓަރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

110-AA/2009/20 :ނަމްބަރ          

ިއޢުލާން

ިމެސންޓަރަށް 1800 އިާއ 2000 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ   

ް ިހފަނ ް ކުއްޔަށ ް ިޢމާރާތެއ ް ޖާގައޮތ ެ ިހންގުމުގ އީޮފްސ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ދޫކުރައްވަން  ކުއްޔަށް  ް ތަނެއ ިމފަދަ  ީވމާ،  

19 އޮކްޓޯބަރ 2009  ެ ިމމަހުގ ް ފަރާތްތަކުނ ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް އީޮފހަށ ިމ ް 10.00 އަށ ެ ދުވަހުގ ވަނަ

 21 އޮންނީާނ ް ހުށަހެޅުނ ް އްެސިޓމޭޓ އެދެމެވެ. ް ާސފުކުރެއްވުނ

އީޮފހުގެ  ިމ ގިައ  10:00 ދުވަހު  ވަނަ  2009 އޮކްޓޫބަރ

ީމީޓންގ ރޫމުގައެވެ. ފަނިްގިފލާ) ވަވިަތ، ިތންވަނަ (މއ.

1430  ު 23  ަޝއްވާލ   

12  އޮކްޓޫބަރ  2009   

އޭޖެނީްސ ޕްރޮޓެކަްޝން ް އެންވަޔަރަންމަންޓަލ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

EPA(203)-AD/IU/2009/24  :ުނަންބަރ   

ް ިއޢުލާނ

   ް ކުއްޔަށިްހފުނ ް ބޯޓެއ ަސފީާރ

މަހުގެތެރޭގިައ  ިމއޮކްޓޯބަރ ް ފަރާތުނ އެޖެނީްސގެ ިމ  

 14 ާ ހަމަޖިެހފިައވ ކުރުމަށް  އަތޮޅަށް  ޅ  އިަދ ބ. ރ. ނ.

ް ކުއްޔިަހފުމަށ ް ބޯޓެއ ަސފީާރ ް ާސވޭދަތުރަކަށ ެ ދުވަހުގ

 EPA(203)-AD/IU/2009/21 ު ނަންބަރ ާ ކޮށްފިައވ

ާ އެކީަށގެންވ ް އަގުތައ ާ ހުށަހަޅާފިައވ ް އިާއގިުޅގެނ ް ިއއުލާނ

ް ިމދަތުރަށ ބިާތލްކޮށް، ް އެ ިއއުލާނ ބޮޑުކަމަށްފެންނީާތ ވަރަށްވުރެ

ހުޅުވާލަމެވެ. ް އަލުނ ު ފުރަުޞތ ެ ކިުރމިަތލުމުގ

ފަރާތްތަކުން 15  ާ ަޝޢުޤުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

މެންދުރުފަހު  ެ ދުވަހުގ ” ބުރްާސފިަތ ” 2009 ވާ، އޮކްޓޯބަރ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަގ ް ވަޑިައގެނ ް އެޖެނީްސއަށ ިމ ް 02.00 އަށ

އެދެމެވެ.

1430 ު 26 ަޝއްވާލ

12 އޮކްޓޯބަރ 2009

ް ކުއްޔަށް ދޫކުރުނ

ް ިލިމޓެޑ ކޮމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

 ެ ިދވިެހރާއްޖ  މާލެ‘

ް             ނަންބަރު:  54/2009އެޗ

ިއޢުލާން.

ކުއްޔަށް  ިހންގުމަށްޓަކިައ ކެނީްޓން ިމކުންފީުނގެ  

ބަޔަކު ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ިހފާނެ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

އަށް   10:00 ދުވަހުގެ  (އީާދއްތަ)  2009 އޮކްޓޯބަރ   18

އޮޅުނިްފލުއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމކުންފުންޏަށ

ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަގު  20 އޮކްޓޯބަރ 2009 (އަންގާރަ)

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

 1430 ު 24 ަޝއްވާލ   

13 އޮކްޓޯބަރ 2009     
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ތަކިެތ ާ ބޭނުންވ ް ގަންނަނ

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

      113-PRC/I-2009/114:ނަންބަރ      

ިއޢުލާން

ގަންނަން  ް ކޮނިްޑަޝން ތަކެއ ކުންފުންޏަށް އެއަރ ިމ  

ބޭނުންވެއެވެ.

ަޝއުޤުވިެރވެ ިވއްކަވަން މިެޝން ިމ ީވމާ،

އީާދއްތަ  ާ 18 އޮކްޓޯބަރު 2009 ވ ފަރާތްތަކުން ާ ވަޑިައގަންނަވ

ް ވަޑިައގެނ ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ ް 12:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

ވާ   2009 އޮކްޓޯބަރު   22 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

ިހާސބިާއއެކު  އަންދީާސ ް 12:00 އަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ

ް ދެއްވުނ ް ވަޑިައގެނ ެ ހިާޞރުވ ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ

އެދެމެވެ.

1430 ް 25 ަޝއްވާލ

2009 ު 14 އޮކްޓޯބަރ

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

    113-PRC/I-2009/115:ނަންބަރ      

ިއޢުލާން

އެއަރ  ާ ބޭނުންކުރ ިލފްޓުގިައ ް ކުންފުންޏަށ ިމ  

ވެއެވެ. ް ބޭނުނ ް ގަންނަނ ް ތަކެއ ކޮނިްޑަޝން

ަޝއުޤުވިެރވެ ިވއްކަވަން މިެޝން ިމ ީވމާ،

ހޯމަ  ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރު   19 ފަރާތްތަކުން  ާ ވަޑިައގަންނަވ

ވަޑިައގެން  ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ ް 13:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

ހޯމަ  ާ 26 އޮކްޓޯބަރު 2009 ވ ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

ކުންފީުނގެ  ިމ ު ިހާސބިާއއެކ އަންދީާސ ް 13:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ ް ވަޑިައގެނ ެ ހިާޞރުވ ް ހެޑްއީޮފހަށ

1430 ް 25 ަޝއްވާލ

2009 ު 14 އޮކްޓޯބަރ

ް ްސކޫލ ިޢމާދުއީްދން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

IM-A/2009/18 :ުނަންބަރ     

ގަތުމިާއބެހޭ   ް ިސްސޓަމ ކޮމިްޕއުޓަރ

ކޮމިްޕއުޓަރ  ް ބޭނުންކުރުމަށ ކްލްާސތަކުގިައ ެ ިމްސކޫލްގ  

ެ ބޭނުންވެއެވ ް ގަތުމަށ ް ިސްސޓަމ

ާ ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ބުދަދުވަހު 11:00 ށް  ާ 21 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ ފަރާތްޕުޅުތަކުން

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ޙިާޟރުވެވަޑިައގެނ ް ިމްސކޫލަށ

ިމްސކޫލަށް   11:00 ހޯމަދުވަހު  ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ   26

ު މަޢުލޫމާތ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ފަރާތްޕުޅުތަކަށްވްެސ ާ ވަޑިައނުގަންނަވ ް ާސފުކުރެއްވުމަށ

މަޢުލޫމާތަށްޓަކިައ ވާހަކަ ހުށަހެޅުއްވޭނެ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ދެންނީެވމެވެ.

އިާއ   3315759 ާސފުކުރެއްވުމަށް  ު މަޢުލޫމާތ  

އެދެމެވެ. ް ގުޅުއްވުނ

 26 ަޝއްވާލް 1430

15 އޮކްޓޯބަރ 2009

ް ިލިމޓެޑ ކޮމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

 ެ ިދވިެހރާއްޖ  މާލެ‘

ް އެޗ ނަންބަރު:  2009/55   

ިއޢުލާން.

(clock 580 1) ީރޑަރ ު ކާޑ ިމކުންފުންޏަށް 05  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދަނ

ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައ ކޮށްދެއްވަން ް ިމކަނ ީވމާ،

(އީާދއްތަ)   2009 އޮކްޓޯބަރ   18 ފަރާތްތަކުން ާ ގަންނަވ

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ިމކުންފުންޏަށ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ

(ބުރްާސފިަތ)   2009 އޮކްޓޯބަރ   22 އޮޅުނިްފލުއްވުމަށްފަހު،

އެދެމެވެ.  ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަގ ް 11:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

 1430 ު 24 ަޝއްވާލ   

13 އޮކްޓޯބަރ 2009     
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ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

               ނަންބަރު: 40/2009

ިއޢުލާން

ބޭނުންވެއެވެ.  ް ގަންނަނ ފިޮތ ް ޔީުނފޯރމ ް ިމއީޮފހަށ  

18 އޮކްޓޯބަރ  ފަރާތްތަކުން އެދޭ ް ިވއްކަނ ފިޮތ ް ޔީުނފޯމ ީވމާ،

ވަޑިައގެން  ް ިމއީޮފހަށ ް ދުވަހުގެ 11:00 އަށ އިާދއްތަ ާ 2009 ވ

ވާ   2009 އޮކްޓޯބަރ   26 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު ިހާސބ އަންދީާސ ް 11:00 އަށ ެ ދުވަހުގ ހޯމަ

އެދެމެވެ.

1430 ް 23 ަޝއްވާލ

12 އޮކްޓޯބަރ 2009   

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

     113-PRC/I-2009/117:ނަންބަރ      

ިއޢުލާން

ބޭނުންވެއެވެ. ް ގަންނަނ ް މިެޝނެއ ފޮޓޯކީޮޕ ް ކުންފުންޏަށ ިމ

ަޝއުޤުވިެރވެ ިވއްކަވަން މިެޝން ިމ ީވމާ،

ހޯމަ  ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރު   19 ފަރާތްތަކުން ާ ވަޑިައގަންނަވ

ވަޑިައގެން  ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ ް 11:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

ވާ   2009 އޮކްޓޯބަރު   25 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

ިހާސބިާއއެކު  އަންދީާސ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ އީާދއްތަ

ް ދެއްވުނ ް ވަޑިައގެނ ެ ހިާޟރުވ ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ

އެދެމެވެ.

1430 ް 25 ަޝއްވާލ

2009 ު 14 އޮކްޓޯބަރ   

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

    113-PRC/I-2009/ 118:ނަންބަރ

ިއޢުލާން

 

ިމކުންފިުނން  ގަތުމަށްޓަކިައ ް ތަކެއ ިޕޔިުރފަޔަރ ވޯޓަރ  

ގިުޅގެން  ނަންބަރު:PRC/I-2009/104-113 ިއޢުލާނިާއ ކިުރ

ިޢއުލާނު އެ ކަމުގިައވީާތ ް ދެފަރާތުނ އަގުހުށަހަޅުއްވާފިައވީަނ

ބިާޠލްކޮށީްފމެވެ.

ާ ވަޑިައގަންނަވ ަޝއުޤުވިެރވެ ިވއްކަވަން ިމތަކިެތ ީވމާ،

ދުވަހުގެ  އިާދއްތަ ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ   18 ފަރާތްތަކުން

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ ް 13:00 އަށ

ބުރްާސފިަތ  ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރު   22 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ

ކުންފީުނގެ  ިމ ު ިހާސބިާއއެކ އަންދީާސ ް 13:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ ް ވަޑިައގެނ ެ ހިާޟރުވ ް ހެޑްއީޮފހަށ

1430 ް 25 ަޝއްވާލ

14 އޮކްޓޯބަރު 2009   
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ު ވީަޒފާގެ ފުރަުޞތ

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ރާއްޖ ިދވިެހ / ެ މާލ

  113-HR/I-2009/112 :ުނަންބަރ      

ިއޢުލާން

މަޤާމް: ާ ބޭނުންވެފިައވ ް ފުނ މުވައްޒަ

ް ޕިައލޮޓ މަޤާމް: .1

ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ ތަން: ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ކުރަނ ް މަަސއްކަތ

ެ މާލ ިލިމޓެޑް،

ު އެކ އޮތުމިާއ ް ަސިޓިފކެޓ މްާސޓަރ ް އަނިްލިމޓެޑ ަޝރުތު:

އުޅެ  ފާގިައ ވިަޒ ެ މްާސޓަރެއްގ ު އަހަރުދުވަހ  02

ިސއްހަތެއްގިައ ފިުރހަމަ އިަދ ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިްރބ

ކަމުގިައވުން. ު ހިުރީމހަކ

       

 ، ފިައާސ ު ކޮއްތ ް ިއތުރުނ މާުސރިައގެ ް މަޤާމަށ ިމ  

ް ކުރަނ ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ އިަދ އެލަވަންްސ ހިާޟީރ

ގީަޑގެ ު ިއތުރ މިަތން ެ އޫުސލުގ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ޖިެހއްޖެނަމަ

މިެޑކަލް  ް 3 މްަސވުމުނ ފާގިައ ވީަޒ އިަދ ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ

އެވެ. ކޮށްދެވޭނެ ބިައވިެރ ްސީކމްގިައ ިއނުްޝއަރެންްސ

 27 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ފާއަށ ވީަޒ ިމ  

ކިުރން 1430ގެ  ެ އަންގާރަދުވަހުގ ާ ވ  2009 އޮކްޓޯބަރ

ު އާއެކ ކީޮޕ ެ އިައ.ީޑ.ކާޑުގ އިާއ ކީޮޕ ެ ތަކުގ ް ެސޓިްފކެޓ ތައީުލީމ

ު މަޢުލޫމާތ ިއތުރު  އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ އީޮފހަށް  ިމ

ިރޯސްސ ް ިހއުމަނ ކުންފީުނގެ ިމ ބޭނުންފުޅުނަމަ ް ހޯއްދަވަނ

3322416 / 3329339 އެކްްސޓެނަްޝން  ޕާޓްމަންޓް، ިޑ

217 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  

                                      

25 ަޝއްވާލް 1430

14 އޮކްޓޯބަރ 2009 

ް ހިައކޯޓ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ

ިދވިެހރާއްޖެ.  މާލެ،  

  

           ނަންބަރު: 95/2009/29

ިއޢުލާން

ބޭނުންވެއްޖެ. ު ީމހަކ ް މަޤާމަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ

ކޯޓްމްާސޓަރ ީސިނޔަރ މަޤާމް:

އެކެއް) ) 01 : ު ޢަދަދ ާ ބޭނުންވ

ެ މާލ ހިައކޯޓް/ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ : ް މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭތަނ

( ާ ފްަސރިުފޔ ިތީރްސ ހަތްހްާސ ) ރ. 7035/- : މާުސރަ

: ު ަޝރުތ ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ް ޤިާބލްކަނ / ު ހުނަރ ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ .1

ް ދިާއރާއަކުނ ާ ބޭނުންވ ް މަޤާމަށ ާސިބތުކޮށިްދނުމިާއއެކު،

ނުވަތަ ، ް ޙިާޞލުކޮށްފިައވުނ ިޑގީްރ

ް ކިުރއެރުނ ެ ފާގ ވީަޒ ް ިނޒާމުނ ެ ބެލުމުގ ު ފެންވަރ ެ މަަސއްކަތުގ .2

 MS-2 ިދޔުމިާއއެކު، ް ިލބެމުނ ް މާކްހެއ ާ ހައްގުވ

މަަސއްކަތު  ެ އަހަރުދުވަހުގ  3 މަދުވެގެން ރޭންކްގިައ

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ިއން ގުޅޭދިާއރާ ާ މަަސއްކަތ ހޮވުމުގިައ ް ީމހުނ ް ިމމަޤާމަށ

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ީމހުންނަށ ާ ިލިބފިައވ ާ ތަޖިުރބ

ގޮތުގިައ އެލަވަންްސގެ ަސރިވްސ : އެލަވަންްސ ަސރިވްސ

ިލބޭނެއެވެ. ދެހްާސރިުފޔާ) ) ރ. 2000/- ު މަހަކ

ގޮތުގިައ އެލަވަންްސގެ ް ޖީުޑަޝލ އެލަވަންްސ: ް ޖީުޑަޝލ

މިަތން  ެ އޫުޞލުގ ާ %45 ހަމަޖިެހފިައވ މާުސރިައގެ

ިލބޭނެއެވެ.

ް އޫުޞލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ެ ދިާއރާގ ަޝރީުޢ

ިލބޭނެއެވެ. ިއންްސއަރެންްސ ް ހެލްތ

ް ކޮންމެދުވަހަކަށ ާ މަަސއްކަތްކުރ ިއތުރުގީަޑގިައ ިއތުރުގިަޑ:

ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ މިަތން ެ އޫުޞލުގ ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ދެވޭނެއެވެ.
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MINISTRY OF FISHERIES, AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES
MALE’
REPUBLIC OF MALDIVES

Reference: FA-G4/29/2009/194 

JOB OPPORTUNITIES FOR A PROJECT FUNDED BY AN INTERNATIONAL ORGANIZATION

 We are looking for an ambitious and dedicated Maldivian national to take on the role of the National Project 
Manager for the “Regional Programme for Participatory and Integrated Agriculture, Forestry and Fisheries Development 
for Long Term Rehabilitation and Development in Tsunami-affected Areas” (RAFTA) funded by the Government of 
Japan and executed by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. The RAFTA focuses to 
strengthen national capacity and participatory process in the agriculture, forestry and fisheries sectors for the integrated,
sustainable management and use of land and other natural resources in the Tsunami affected areas of Indonesia, the 
Maldives, Sri Lanka and Thailand, in order to enhance the livelihoods of the affected communities, and reduce their 
vulnerability to coastal storms and economic downturns.

POST:
National Project Manager

DURATION OF THE ASSIGNMENT:
6 months from 1 November 2009 (extendable based on performance)

RESPONSIBILITIES:
-   Detailed Terms of Reference is available on request.  

QUALIFIACTION:
- Five years of working experience in project Management and organization.
- Experience in any of the sectors relating to agriculture/fisheries/environment/community/rural development will
be an added advantage.
- Good command of English; computer literacy; good community communication skills. 

Desirables:
Experience in rural community based organization development and facilitation of CBPO processes; willing to 
work in rural communities

REMUNERATION:
Depending on experience and qualification

DUTY STATION:
Gdh. Gadhdhoo, with duty travel to Gdh. Gan and other relevant islands in the atoll.

Interested applicants should send application with a detailed CV to the following address.
Subject: Application for National Project Manager, FAO project
Mr. Winston Rudder, FAO Advisor
Ministry of Fisheries and Agriculture
Ghaazee Building, Ameer Ahmed Magu
Male’, Maldives
Phone: 3339235
Fax 3322625
Email: winston.rudder@fao.org, projects@fishagri.gov.mv

DEADLINE:
1600hrs, 22nd October 2009 
For further information please call 3339235, 3339271
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ް ހިައކޯޓ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ

ިދވިެހރާއްޖެ.  މާލެ،  

  

           ނަންބަރު: 95/2009/29

ިއޢުލާން

ބޭނުންވެއްޖެ. ު ީމހަކ ް މަޤާމަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ

ކޯޓްމްާސޓަރ ީސިނޔަރ މަޤާމް:

އެކެއް) ) 01 : ު ޢަދަދ ާ ބޭނުންވ

ެ މާލ ހިައކޯޓް/ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ : ް މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭތަނ

( ާ ފްަސރިުފޔ ިތީރްސ ހަތްހްާސ ) ރ. 7035/- : މާުސރަ

: ު ަޝރުތ ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ް ޤިާބލްކަނ / ު ހުނަރ ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ .1

ް ދިާއރާއަކުނ ާ ބޭނުންވ ް މަޤާމަށ ާސިބތުކޮށިްދނުމިާއއެކު،

ނުވަތަ ، ް ޙިާޞލުކޮށްފިައވުނ ިޑގީްރ

ް ކިުރއެރުނ ެ ފާގ ވީަޒ ް ިނޒާމުނ ެ ބެލުމުގ ު ފެންވަރ ެ މަަސއްކަތުގ .2

 MS-2 ިދޔުމިާއއެކު، ް ިލބެމުނ ް މާކްހެއ ާ ހައްގުވ

މަަސއްކަތު  ެ އަހަރުދުވަހުގ  3 މަދުވެގެން ރޭންކްގިައ

MALDIVES PENSION ADMINISTRATION 
OFFICE
MALÉ, REPUBLIC OF MALDIVES

Request for Expression of Interest

Date: October 14, 2009
Ref No: MPAO/I/2009/05

Short Term IT Programmer

1. Background
The Maldives Pension Administration Office (MPAO)
was established by the Maldives Pension Act 8/2009 
(the “Act”) as a separate legal entity on 13 May 2009. 
The Office’s objectives are to establish and operate a
retirement pension scheme based on contributions from 
both employers and employees and to establish and 
operate other pension schemes funded by the government 
budget.

2. Objectives
The objective of this assignment is to develop a web 
based application for managing Basic Pension scheme 
and, develop logic, code, test and deploy the application 
for the Basic Pension scheme.

3. Qualification
• Diploma/Degree in information technology, or 

equivalent experience.
• Advanced knowledge of web interface designing 

with XHTML, CSS and Javascript.
• Advanced knowledge on Relational Database 

Management Systems.
• Minimum 3 years of experience in object oriented 

programming with PHP and MySQL.
• Must be available full-time basis for the duration of 

the contract
• Must have good communication skills in English 

and Dhivehi 

4. Services and Fee
The Services are required on full time basis from October 
2009 for a period of 3 months.

Monthly fee in the range of MRF 10,000 – 15,000 will be 
paid depending on the qualification and experience.

The Maldives Pension Administration Office, (MPAO)
now invites interested eligible individual candidates to 
submit their application. 

Interested candidates must provide CV, including 
information that demonstrates that they are qualified to
perform the services (description of similar assignments, 
experience in similar conditions, availability of 
appropriate skills, etc.) based on the TOR. 
Interested candidates may obtain an outline TOR from 
www.pension.gov.mv and further information and 
the TOR at the address below during office hours (8.00
am and 4.00 pm).
Interested candidates must deliver their application to the 
following address by 15:00 hours on October 22, 2009 by 
regular mail or e-mail.

Maldives Pension Administration Office
Ameenee Magu (20379)
Male’, Rep. of Maldives
Tel: + 960 3309908
Fax: + 960 3307759
E-mail: admin@pension.gov.mv

http://www.pension.gov.mv
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Human Rights Commission of the Maldives
Male’,
Republic of Maldives

Ref: 168-NPM/2009/17

Legal and Medical Advisors to the National Preventive Mechanism under the Human 
Rights Commission of the Maldives

Background of HRCM

The Human Rights Commission’s Act (Law No: 6/2006) provided for the establishment of the Human 
Rights Commission of the Maldives (HRCM), as an independent legal entity.

The HRCM’s main objective is to lead the promotion and protection of the Human Rights under the 
Maldives constitution, Islamic shar’iah and regional and international human rights conventions ratified
by the Maldives.

It has the power to visit and scrutinize any authority, jail or organization in the Maldives and propose 
necessary recommendations for the reforms that have to be made on the functions, procedures and 
physical facilities which may be made necessary for such an authority for the protection of human 
rights. 

Structure of the HRCM:

The HRCM is currently based on six areas of intervention; complaints department, legal department, 
education and media department, policy, planning and monitoring department, management and 
finance department and national preventive mechanism. Each of these departments is operationally 
independent, and each has their own staff under the supervision of a department Director.

National Preventive Mechanism

The Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) ratified by the Maldives on 15
February 2006 obliges each State party to “maintain, designate or establish … one or several independent 
national preventive mechanisms for the prevention of torture at the domestic level”.

Under this the government has taken the decision to appoint the Human Rights Commission of the 
Maldives (HRCM) as the National preventive mechanism (NPM) under the OPCAT. On 28th April 
2008 the HRCM appointed staff for the NPM and has begun fulfilling the country’s obligations under
OPCAT. 

Both advisors are placed in the NPM unit of the HRCM which consists of 4 staff.  The main purpose 
of the NPM is to establish a system of regular visits to places where persons are deprived of liberty 
in order to analyze treatment, condition and administration. Based on the information attained from 
these preventive visits and its legal and other analysis, NPM would then make recommendations for 
further strengthening the protections given to persons held in those places in accordance with the 
international standards.  The advisors would be involved in every stage of these monitoring visits 
(from the preliminary preparation of visit, monitoring, report writing to follow up on the visit and its 
recommendations)
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The detention monitoring legal advisors duties and responsibilities are:

1. Provide legal opinion based on international human rights instruments on the existing policies, 
laws, rules and practices governing all places of detention and other places where people are 
detained in the Maldives by assessing the adequacy and effectiveness of the said policies.

2. Provide legal expertise on detention monitoring methodology and other means for the prevention 
of torture and other forms of ill treatment

3. Advice on the legal framework relevant for the specific place for the objectives of the visit.
4. Actively take part in the preventive visits as a member of the NPM visiting team to places of 

detention in the Maldives. 
5. Conduct private interviews with staff and persons deprived of liberty in order to assess the 

standards adhered by the governing bodies of all places of detention in the Maldives.
6. Assist in the reporting of monitoring reports to the relevant authorities and to the general media 

by submitting the finding, observations and recommendations in written form.
7. Provide legal counsel, representation or service as may be necessary to assist in the work of the 

HRCM and the NPM.

The detention monitoring medical advisors duties and responsibilities are:

1. Analyze all conditions of the detention and other places where people are detained from a 
medical perspective, including environmental factors (protection from the climate, ventilation, 
access to the open air, etc.), overcrowding, water and sanitation, general hygiene, food and 
nutrition and outbreaks of diseases in order to prevent all conditions and circumstances that 
might have a direct or an indirect effect on the health of the detained population.

2. Evaluate and make recommendations on the general health care services provided in all places 
of detention in the Maldives, in particular through examination and analysis of the medical 
records of persons held in places of detention and by conducting interviews with medical staff 
of the detention facilities.

3. Advice on issues of medical standards and medical services relevant to the places of detention.
4. Undertake preparatory work prior to the visit such as collecting information of the place of 

detention and organizing work within the visiting team. Collect any relevant information 
regarding medical standards and organization of the medical services.

5. In cases of allegations of torture and ill treatment conduct private medical examinations of the 
detainees in order to assess whether alleged physical or psychological are consistent with the 
allegations made by the complainant.

6. Actively take part in the preventive visits as a member of the NPM visiting team to places of 
detention in the Maldives. 

7. Assist in the reporting of monitoring reports to the relevant authorities and to the general media 
by submitting the finding, observations and recommendations in written form.

8. Conduct basic training for the NPM and the Commission about general or specific medical
issues in places of detention (drugs, HIV, PTSD syndrome and other such issues.).

9. Provide other such medical counsel, representation or service as may be necessary to assist in 
the work of the HRCM and the NPM.

Competencies

 Excellent written and oral communication skills in both English and Dhivehi
 Excellent interpersonal, intercultural and networking with a demonstrated ability to build 

and maintain professional relationships
 Commitment to the principle of independence and confidentiality of the HRCM
 Demonstrated ability to work under pressure
 Demonstrated interest in working on human rights cases
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Required Skills and Experience
 Legal advisor:
 LLB holder
 Advocacy license
 Medical Advisor
 MBBS holder
 Medical practitioner license

(Two to three years of relevant professional work experience would be an added advantage)
For a detailed TOR please contact Mr. Ali Nashath Hameed, Director, at nashath@hrcm.org.mv.

Remuneration
 Basic salary: Rf12500.00

Interested parties should submit their applications before 29th October 2009 to:-
Human Rights Commission of the Maldives
5th Floor, Ma. Uthuru Vehi, Keneree Magu
Male’, Maldives
Tel: +960 333 6539, Fax: +960 333 8658, Email: info@hrcm.org.mv

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ގާނީދ ިއނިްދރާ

ފިެމީލ ް އެންޑ ް ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

މާލެ،ިދވިެހރާއްޖެ،              

                                                  137-PHD / 2009/33 : ުނަންބަރ    

ިއޢުލާން

ް ބޭނުންފުޅުވެގެނ ހޯއްދަވަން  ތަޖިްރބާ  އިަމއްލަ  

ް ާސބަހަށ ގޮތުގިައ ިހލޭ ެ އިެސްސޓެންޓުންގ ް ިމހްޮސިޕޓަލުގެ ކިްލިނކަލ

ް ފަރާތްޕުޅުތަކަށ ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް ކޮށްދެއްވަނ ް މަަސއްކަތ

ހުޅުވާލިައީފމެވެ. ު އެފުރަުސތ

ފަރާތްޕުޅުތަކުން،  ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އީޮފްސ  ެ 22 އޮކްޓޯބަރ 2009 ދުވަހުގ ު މައުލޫމާތާއެކ ާ ިމދަންނަވ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ް ިމހްޮސިޕޓަލަށ ކިުރން ެ ބަންދުވުމުގ

ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތައީުލީމ .1

ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްގ ީލިވންގ ް ްސކޫލ .2

ކީޮޕ ޯ އިައ.ީޑ ކާޑުގެ ފޮޓ .2

   

25 ަޝއްވާލް 1430   

 14 އޮކްޓޯބަރ 2009

ކޯޕަރަޭޝން ިތލަފިުށ

ު އިޯކޑްމަގ ފަނިްގިފލާ، ވަނަ ދާންނާގެ 7  މ.

ިއއުލާން

މަޤާމްއަށް  ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ް ިމކޯޕަރަޭޝންއަށ  

ބޭނުންވެއެވެ. ު ީމހަކ

މެކިޭނކް/ިއނިްޖިނއަރ 01 މަޤާމް:

ރިުފޔާ 8،000.00 ު މަހަކ މާުސރަ: ް ބިޭސކ

ކަމަށްވީާތ،  ކ.ިތލަފީުށގިައ އަދާކުރަންޖެހީެނ ާ ފ ިމވީަޒ  

ެ ދަތުރުފަތުރުގ ިނދުމިާއ ް ފަކަށ އެމުވައްޒަ ް ފަރާތުނ ެ ިމކޯޕަރަޭޝންގ

ެ ިމކޯޕަރަޭޝންގ ް ިއތުރުނ ީމގެ ހަމަޖައަްސިއދެވޭނެއެވެ. ް ކަންތައ

ް ފޯނ އެލަވަންްސ، ެ ކެއުމުގ މިަތން، ެ އެއްގޮތްވާގޮތުގ ޤަވިާޢދިާއ

އިަދ އޯވަރޓިައމްވްެސ ހަމަޖެހޭނެއެވެ. އެލަވަންްސ

 21 ފަރާތްތަކުން  ާ އިެދލައްވ ް ިމމަޤާމަށ ީވމާ،  

ކިުރން  މެންދުރު 12:00 ގެ ު ދުވަހ 2009 ވަނަ ު އޮކްޓޯބަރ

ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ އިަދ ީސީވ، ލެޓަރ، ކަވަރ ް ިމކޯޕަރަޭޝންއަށ

ިމދެންނިެވ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް ކީޮޕއެއ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ

ިލޔުންތައް ީއމިެއލިްއން ފޮނުއްވާނަމަ ފޮނުއްވީާނ

ްރެހަށެވެ. އެޑ ް ީއމިެއލ info@tcl.com.mv 

13 އޮކްޓޯބަރު 2009
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Job Title Qualification/Experience  Salary Allowance

Assistant Lecturer Grade 2 .Bachelor’s degree and Masters degree MRF7875 MRF3500

Lecturer
 Bachelor’s degree, Masters degree and
 at least four years of relevant experience
.after the Master’s degree

MRF8835 MRF3500

Senior Lecturer Doctoral Degree MRF9890 MRF3500

 FACULTY OF EDUCATION
Ameenee Magu, Machchangolhi
Tel: (960)3345303
Fax (960)3313425
www.mche.edu.mv

   Ref: 106-D/2009/22
13th October 2009

 FULL TIME JOB VACANCIES

Faculty of Education is the leading and most diverse teacher training institution in the country. Currently over 1000 
students are enrolled at Bachelor, Advanced Diploma and Diploma level courses in different areas including Primary 
Teaching, Middle School Teaching and Secondary Teaching. 

Faculty of Education invites eligible candidates to apply for the post of FULL TIME LECTURERS in the following 
areas:
 
 Accounting, Commerce, English Language (Linguistics) and Physics.

Candidates having teaching experience especially at tertiary level will be given preference.

Job title and salary will be based on the qualification and experience. The details are as follows:

Please apply in writing with your CV on or before 25th October 2009 to the following address:

Faculty of Education,
Ameenee Building,
Ameenee Magu,
Male’, Maldives.        

http://www.mche.edu.mv
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ާ ކުއިްލއްޔަތުއިްދރާާސިތލިްއްސލިާމއްޔ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

B/I/2009/24 :ުނަންބަރ            

ިއޢުލާން

ް މަޤާމަށ ާ ިމދަންނަވ ް ކުއިްލއްޔަތުއިްދރާާސިތލިްއްސލިާމއްޔާއަށ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ފުނ މުވައްޒަ

  

ް ޓެކިްނކަލ (ީސިނއަރ ް އައްވަލ ު މާުސިޢދ މުޙިާޟރު މަޤާމު:

(2 ް އިޮފަސރ ގްރޭޑ

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ރިުފޔާ 7875/- މާުސރަ:

ރިުފޔާ 3500/- އެލަވަންްސ:

މަަސއްކަތާގުޅޭ ެ މަޤާމުގ .1 ަޝރުޠު: ނުވަތަ  ފެންވަރު 

ިޑގީްރ މްާސޓަރްސ ިޑގީްރއިާއ ފުރަތަމަ ް ދިާއރާއަކުނ

ް ކަމަށ ު އެއްފެންވަރ ާ ިމއ ނުވަތަ، ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން

ާ ޤަބޫލުކުރ ް ުނ ބޯޑ އެކްރިެޑޓަޭޝން މޯލިްޑވްްސ

ނުވަތަ، ިލިބފިައވުން ް ެސޓިްފކެޓ

ިލިބފިައވާނަމަ  މްާސޓަރްސ ނިެތ ިޑގީްރ ބެޗްލަރްސ  .2

މަަސއްކަތާގުޅޭ ެ މަޤާމުގ ިޑގީްރއަށްފަހު  މްާސޓަރްސ

ިލިބފިައވުން  ާ ތަޖިުރބ ެ ދުވަހުގ ު 3 އަހަރ ދިާއރިާއން

ނުވަތަ،

ދުވަހުގެ  ު މަޤާމުގިައ 4 އަހަރ ލެކްޗަރަރގެ ް އިެސްސޓެންޓ  .3

ލިްއން އެޕްރިެއޒަ ޕަރފޯމަންްސ ު ިލިބފިައވުމާއެކ ާ ތަޖިުރބ

މިަތނިްލިބފިައވުން.  ޕެަސންޓަށްވުރެ 80 ް އެވްރެޖ

ކުއިްލއްޔިާއން : ް ތަނ ާ ކުރަންހަމަޖިެހފިައވ ް މަަސއްކަތ

ކަޑައަޅާތަނެއްގިައ

މިެޑކަލިްއނުްޝއަރެންްސ ފުންގެ  މުވައްޒަ ު ަސރުކާރ

ިލބޭނެ ިއނުްޝއަރެންްސ ް މިެޑކަލ ް ްސީކމްގެދަށުނ

(އަންގާރަ)  20 އޮކްޓޯބަރ 2009  ތީާރޚް: ފޮނުވަނީްވ ިސީޓ

ކިުރންކުއިްލއްޔާއަށް  15.30 ގެ ެ ދުވަހުގ

ް ެސޓިްފކެޓްތައ ތަޢީުލީމ ިލޔުންތައް: ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ާ އެޓްެސޓްކޮށްފިައވ ާ ކީޮޕއ އެކްރިެޑޓްކޮށްފިައ

އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ ިދވިެހ ާ ކީޮޕއ ު އްަސލ

ދެކުނު ނުވަތަ ް ކުއިްލއްޔާއަށ ު ފޮޓޯކީޮޕއާއެކ ެ ކާޑުގ

ޔިުނޓަށެވެ. ތަޢީުލމާބެހޭ ޕްރިޮވންްސގެ

  

ެސޓިްފކެޓީަކ މޯލިްޑވްްސ  ާ ހުށައަޅުއްވ ފާއަށް އިެދ ވީަޒ  

ް ެސޓިްފކެޓަކަށ ާ ކޮށްފިައވ ް އެކްރިެޑޓ ް ުނ ބޯޑ އެކްރިެޑޓަޭޝން

ޖެހޭނެއެވެ. ް ވާނ

 /  3325488 ފޯން:  ހޯއްދެވުމަށް: ު ިއތުރުމަޢުލޫމާތ  

3314234 ފެކްްސ:

  

1430 ް 25 ަޝއްވާލ

14 އޮކްޓޯބަރ 2009 
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ް ްސކޫލ ިޢމާދުއީްދން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

                 15 އޮކްޓޯބަރ 2009

IM-A/2009/108 :ުނަންބަރ        

ެ ފުން ބޭނުންވެއްޖ މުވައްޒަ

ް ކިޮލފިައޑ / ީޓޗަރ ް ގްރެޖުއޭޓ / ީޓޗަރ ް ޓްރިެއންޑ މަޤާމް:

ީޓޗަރ

( ޔުކަޭޝން އިެޑ ް ްސޕަެޝލ ) 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ަޝރުތު:

ނަމަ ޓްރިެއންޑް ީޓޗަރ

1 އިޮފަސރ ަސރިވްސ ީޓިޗންގ

ް ެސޓިްފކެޓެއ އެޑްވާންްސ ް ރޮގުނ ެ ިކޔަވިައިދނުމުގ -

ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން.

5020 /- މާުސރަ:

2 އިޮފަސރ ަސރިވްސ ީޓިޗންގ

ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން. ް ޕްލޮމާއެއ ިޑ ް ރޮގުނ ެ ިކޔަވިައިދނުމުގ -

5610/- މާުސރަ:

ނަމަ ގްރެޖުއޭޓް ީޓޗަރ

3 އިޮފަސރ ަސރިވްސ ީޓިޗންގ

ް ދިާއރާއަކުނ ާ ޚާއަްޞކުރިެވފިައވ ް މާއްދާއަށ ިކޔަވިައދޭ -

ް ފާހެއ މީަތ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ް ިޑގީްރއެއ ބެޗްލަރްސ

ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން.

6295/- މާުސރަ:

ނަމަ ީޓޗަރ ް ކިޮލފިައޑ

ް ިޑގީްރއެއ ބެޗްލަރްސ ް ރޮގުނ ެ ިކޔަވިައިދނުމުގ -

ނުވަތަ ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން

ދިާއރާއަކުން ާ ޚާއަްޞކުރިެވފިައވ ް މާއްދާއަށ ިކޔަވިައދޭ -

ެ ިކޔަވިައިދނުމުގ ު އޮތުމާއެކ ް ިޑގީްރއެއ ބެޗްލަރްސ

ް ޕްލޮމާއެއ ިޑ ނުވަތަ ް ެސޓިްފކެޓ އެޑްވާންްސ ް ރޮގުނ

ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން.

7035/- މާުސރަ:

2500/- އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

ފުންނިާއބެހޭ މުވައްޒަ ެ ަސރުކާރުގ ކިުރއެރުން: ެ ފާގ ވީަޒ

ެ ފާގ ވީަޒ ް އެއްގޮތަށ ޤަވިާޢދިާއ ެ ިހންގުމުގ ް ކަންތައްތައ

ދެވޭނެއެވެ. ް ކިުރއެރުނ

ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ަސރިވްސގެ ިސިވލް  އެލަވަންްސ: ް މިެޑކަލ

ް މިެޑކަލ އޫުސލުގެމިަތން ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ދެވޭނެއެވެ. ހަމަޖައަްސިއ ިއނުްޝއަރެންްސ

ާ ހަމަޖިެހފިައވ މަަސއްކަތްކުރާނަމަ ިއތުރުގީަޑގިައ އެހިެނހެން:

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުސލުނ

27 އޮކްޓޯބަރ  ފަރާތްތަކުން ާ ަޝރުތުހަމަވ ް ިމމަޤާމަށ  

ކިުރން  ެ ބަންދުވުމުގ އީޮފްސ  އަންގާރަދުވަހުގެ  ާ ވ  2009

ިދވިެހރައިްޔތެއްކަން ކީޮޕއިާއ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ާ ިލިބފިައވ

ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ިމްސކޫލަށް  ު އެކ ކީޮޕއިާއ އަންގިައދޭކާޑުގެ 

އެދެމެވެ.
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އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

   MPAO/I/2009/04 :ުނަންބަރ    

ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ

އީޮފހުގެ  ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ެޕެނަްޝން ިދވިެހރާއްޖޭގ  

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ީމހުނ ް މަޤާމުތަކަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ

ިރލަޭޝންްސ ްސޓޭކް ހޯލްޑަރ ޑިައރެކްޓަރ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

25,000ރ – 20,000ރ މާުސރަ:

ަޝރުތު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ގުޅޭ ނުވަތަ ާ ީމިޑއ ނުވަތަ ިރލަޭޝންްސ ް ޕަބިްލކ .1

ް ފެންވަރަށ ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ދިާއރިާއންއަކުނ

މަަސއްކަތިާއ ނުވަތަ ޙިާޞލުކޮށްފިައވުން ތަޢީުލމު

ެސޓިްފކަޭޝން ް ޕްރޮފަެޝނަލ ް ދިާޢރާއަކުނ ގުޅޭ

ިލިބފިައވުން.

އަހަރުދުވަހުގެ   4 މަދުވެގެން ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ .2

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ް މުޢާމަލާތްކުރަނ ް ފިުރހަމަޔަށ ް ިއނިގރިޭސބަހުނ އިަދ ިދވިެހ .3

އެގުން.

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ް އެންޑ ފިައނޭންްސ ޑިައރެކްޓަރ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

25,000ރ – 20,000ރ މާުސރަ:

ަޝރުތު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ނުވަތަ ިވޔަފީާރގެ ނުވަތަ ް މެނޭޖްމަންޓ ިރޯސްސ ް ިހއުމަނ .1

ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ ނުވަތަ ދިާޢރިާއން ިއޤިްތާޞީދ

ް ޙިާޞލުކޮށްފިައވުނ ތަޢީުލމު ް ފެންވަރަށ ިޑގީްރ ފުރަތަމަ

ް ޕްރޮފަެޝނަލ ް ދިާޢރާއަކުނ ގުޅޭ މަަސއްކަތިާއ ނުވަތަ

ިލިބފިައވުން. ެސޓިްފކަޭޝން

އަހަރުދުވަހުގެ   4 މަދުވެގެން ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ .2

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ް މުޢާމަލާތްކުރަނ ް ފިުރހަމަޔަށ ް ިއނިގރިޭސބަހުނ އިަދ ިދވިެހ .3

އެގުން.

އިޮފަސރ ިރލަޭޝންްސ ް ޕަބިްލކ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

20,000ރ – 15,000ރ މާުސރަ:

ފެންވަރު ނުވަތަ ަޝރުތު:

ގުޅޭ ނުވަތަ ާ ީމިޑއ ނުވަތަ ިރލަޭޝންްސ ް ޕަބިްލކ .1

ް ފެންވަރަށ ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ދިާއރިާއންއަކުނ

މަަސއްކަތިާއ ނުވަތަ ޙިާޞލުކޮށްފިައވުން ތަޢީުލމު

ެސޓިްފކަޭޝން ް ޕްރޮފަެޝނަލ ް ދިާޢރާއަކުނ ގުޅޭ

ިލިބފިައވުން.

އަހަރުދުވަހުގެ   3 މަދުވެގެން ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ .2

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ް މުޢާމަލާތްކުރަނ ް ފިުރހަމަޔަށ ް ިއނިގރިޭސބަހުނ އިަދ ިދވިެހ .3

އެގުން.

މެނޭޖަރ އީޮފްސ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

20,000ރ – 15,000ރ މާުސރަ:

ފެންވަރު ނުވަތަ ަޝރުތު:

ފުރަތަމަ ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ ނުވަތަ ް މެނޭޖްމަންޓ އީޮފްސ .1

ނުވަތަ ޙިާޞލުކޮށްފިައވުން ތަޢީުލމު ް ފެންވަރަށ ިޑގީްރ

ް ޕްރޮފަެޝނަލ ް ދިާޢރާއަކުނ ގުޅޭ މަަސއްކަތިާއ

ިލިބފިައވުން. ެސޓިްފކަޭޝން

އަހަރުދުވަހުގެ   3 މަދުވެގެން ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ .2

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ް މުޢާމަލާތްކުރަނ ް ފިުރހަމަޔަށ ް ިއނިގރިޭސބަހުނ އިަދ ިދވިެހ .3

އެގުން.

ް މަޤާމަށ ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ ް މަޤާމްތަކަށ ިމ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ު މަޢުލޫމާތ ާ ިތީރގިައވ ކިުރމިަތލައްވިާއރު

ާ ކުރިެވފިައވ އެޓްެސޓު ެ ތަކުގ ް ެސޓިްފކެޓ ތަޢީުލީމ •

ު އެކ ާ ކީޮޕއ

ާ ތަޖިުރބ ފަނީްނ ާ ިލިބފިައވ ދިާޢރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ •

ު ވަނަވަރ ާ ކުރިެވފިައވ ު ތައްޔާރ ް އެނގޭގޮތަށ
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ެ ޕްާސޕޯޓްގ ނުވަތަ ު ކާޑ އަންގިައދޭ ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ •

ކީޮޕ

ދިާއީމ އިަދ އެޑްރްެސ ް ީއމޭލ ނަންބަރިާއ ގުޅޭނެ •

އެޑްރްެސ

ޓަރމްްސ ިހމެނޭ ް ިޒންމާތައ މްަސއިޫލއްޔަތުތަކިާއ ެ ިމމަޤާމްތަކުގ

ޑައުންލޯޑް  www.pension.gov.mv ިއން ރެފަރެންްސ ް އޮފ

ު ިއތުރ ް ގުޅޭގޮތުނ މަޤާމްތަކިާއ ިމ ހުންނާނެއެވެ. ް ކުރެވެނ

ގުޅުއްވުން  ް އަށ  3309908 ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ

އެދެމެވެ.

އޮކްޓޯބަރ   22 ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް މަޤާމްތަކަށ ިމ

ިއން  ް ީއމިެއލ ިސީޓއަކުން، ކިުރން 2009 ގެ 15:00 ގެ

ހުށަހެޅުއްވުން ް ްރެހަށ އެޑ ާ ިތީރގިައވ ިއން ފެކްްސ ނުވަތަ

އެދެމެވެ.

އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

20379) ) ު އީަމީނމަގ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

3309908 ނަންބަރ: ފޯން

3307759 ފެކްްސ:

admin@pension.gov.mv ީއމިެއލް:

25 ަޝއްވާލް 1430

14 އޮކްޓޯބަރ 2009

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ކޮންޓްރެކިްޓންގ ް އެންޑ ް ޓްރާންސްޕޯޓ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

MTCC-HR/2009/47 :ުނަންބަރ 

ިއޢުލާން

ެ ފުން ބޭނުންވެއްޖ މުވައްޒަ

ީހވިާގ  ް މަޤާމަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ިމކުންފީުނގެ  

ް ފުނ މުވައްޒަ ިދވިެހ އުޅެވޭ މަަސއްކަތުގިައ ު ިގނަވަގުތ

ބޭނުންވެއެވެ.

ިްމިންސޓްރިޭޓވް އިޮފަސރ އެޑ މަޤާމް: 

01 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ް ކޯޕަރިޭޓވ ެސކަްޝން:

ރ. 5220.00 ފެށޭ އާަސީސ މާުސރަ: 

ޕާޓްމަންޓް/ ހެޑްއީޮފްސ ިޑ ް ކޯޕަރިޭޓވ ތަން: މަަސއްކަތް ކުރަންޖެހޭ

ް މިެޑކަލ ފިައާސ/ ިއތުރުގީަޑގެ އެލަވަންްސ/ިޢނާޔަތް:  ް އެހިެނހެނ

އެލަވަންްސ ް ޔުކަޭޝނަލ އިެޑ ްސީކމް/ ިއނޫްޝރެންްސ

ިްމިންސޓްރަޭޝން/ އެޑ ިބޒްންަސ ް އޮފ ބެޗެލަރ ަޝރުޠު:

ް މެނޭޖްމަންޓ ިބޒްންަސ

ިދވިެހ  އިަދ ެ ފިަރތަވ ް ޕެކޭޖަށ އިޮފްސ ް މިައކްރޮޯސފްޓ  

އެނގުން. ޓިައޕްކުރަން

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ ދިާއރިާއން ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ

އެނގުން. މެނޭޖްކުރަން ް ރަނގަޅަށ ް މަަސއްކަތްތައ

ީމހަކު  ީހވިާގ އުޅެވޭ މަަސއްކަތުގިައ ު ިގނަވަގުތ  

ކަމުގިައވުން.

މިައގަނޑު  މަަސއްކަތް:  ކުރަންޖެހޭ ފާގިައ  ވީަޒ  

ކުރަންޖެހޭ އީެހތިެރވެ ް ެސކްރެޓީަރއަށ ކޮމްޕީެނ ގޮތެއްގިައ

ެ ޕާޓްމަންޓްގ ިޑ ިމނޫންވްެސ އިަދ ކުރުން. ް މަަސއްކަތްތައ ާ ހިުރހ

ކުރުން. ް މަަސއްކަތްތައ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ

ް އިެސްސޓެންޓ ަސރިވްސ މަޤާމް:

01 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ެސކަްޝން:

ރ. 3850.00 ފެށޭ އާަސީސ މާުސރަ: 

ޕާޓްމަންޓް/ ިޑ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ތަން: ކުރަންޖެހޭ ް މަަސއްކަތ

ހެޑްއީޮފްސ

http://www.pension.gov.mv
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ް މިެޑކަލ ފިައާސ/ ިއތުރުގީަޑގެ އެލަވަންްސ/ިޢނާޔަތް: ް އެހިެނހެނ

ް ްސީކމ ިއނޫްޝރެންްސ

ކަމުގިައވުން. ު ީމހަކ ާސފުތިާހރު ަޝރުޠު:

ީމހަކު  ީހވިާގ އުޅެވޭ މަަސއްކަތުގިައ ު ިގނަވަގުތ  

ކަމުގިައވުން.

ަސިއ ެ ޕާޓްމަންޓްގ ިޑ މަަސއްކަތް:  ކުރަންޖެހޭ  ފާގިައ ވީަޒ

ބެލެހެއްޓުން. ް ާސފުތިާހރުކޮށ ކެނީްޓން ތައްޔާރުކުރުން.

ީމގިެއތުރުން، އިަދ ގަނިެދނުން. ތަކިެތ ާ ބޭނުންވ ް ކާނ

ް އެއްގޮތަށ ާ އެންގުންތަކ ެ ިއްސވިެރންގ ެ ޕާޓްމަންޓުގ ިޑ

މަަސއްކަތްކުރުން.

ޓެކީްނަޝން އީޭސ މަޤާމް:

01 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ެސކަްޝން:

ރ. 4400.00 ފެށޭ އާަސީސ މާުސރަ: 

ޕާޓްމަންޓް/ ިޑ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ތަން: ކުރަންޖެހޭ ް މަަސއްކަތ

ހެޑްއީޮފްސ

ް މިެޑކަލ ފިައާސ/ ިއތުރުގީަޑގެ އެލަވަންްސ/ިޢނާޔަތް: ް އެހިެނހެނ

ް ްސީކމ ިއނޫްޝރެންްސ

ު ީމހަކ ީހވިާގ  އުޅެވޭ މަަސއްކަތުގިައ ު ަޝރުޠު: ިގނަވަގުތ

ކަމުގިައވުން.

ދެވޭނެއެވެ. ް ިލިބފިައވާ ފަރާތްތަކަށް ިއްސކަނ ާ ތަޖިުރބ

އިެކއިެކ ކުންފީުނގެ މަަސއްކަތް:  ކުރަންޖެހޭ  ފާގިައ ވީަޒ

ް މަަސއްކަތްކޮށ މިެއންޓެނަންްސ ެ ކޮނިްޑަޝންތަކުގ އެއަރ

ެ ޕާޓްމަންޓްގ ިޑ ިއތުރުން،  ީމގެ  އިަދ ކުރުން.  ަސރިވްސ

މަަސއްކަތްކުރުން. ް އެއްގޮތަށ އެންގުންތަކިާއ ެ ިއްސވިެރންގ

ފަރާތްތަކުން  ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް ިމމަގާމްތަކަށ ީވމާ،  

ކިުރން   ގެ   15:00 ދުވަހުގެ  ވަނަ  2009 އޮކްޓޯބަރ   25

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ް ހެޑްއީޮފހަށ އެމް.ީޓ.ީސ.ީސ.

ާ އްަޞލ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ާ ިލިބވަޑިައގެންފިައވ ު ިސީޓއާއެކ

ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ ިދވިެހ ކީޮޕ، ް އެއްގޮތ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް ފޮޓޯއެއ ެ ަސިއޒްގ ް ޕްާސޕޯޓ އިަދ

12 އޮކްޓޯބަރ 2009  

ތަމީްރން

ް އެންޑ ޔުކަޭޝން އިެޑ ް ވޮކަޭޝނަލ ް އޮފ ް ިއންްސިޓިޓއުޓ މޯލިްޑވްްސ

ޓްރިެއިނންގ

ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

      ނަމްބަރ: 213/2009/08 

ް ިއޢުލާނ

ދިާއރާތަކުން  ާ ިއން ިތީރގިައ ިމދަންވ ް ިމިއންްސިޓިޓއުޓ  

ހަމަޖިެހފައެވެ. ފެށުމަށްވީަނ ް ކްޯސތަކެއ ެ ކުރުމުއްދަތުގ

ަޝއުގުވިެރވާ  ބިައވިެރވެލައްވަން ިމކްޯސތަކުގިައ ީވމާ،  

ް ފޯރމ އެޕިްލކަޭޝން ިއން ް ިމިއންްސިޓިޓއުޓ ް ފަރާތްތަކުނ

ވާ   2009 އޮކްޓޯބަރ   15 ު ފިުރހަމަކުރުމަށްފަހ ާ ނަންގަވ

އަށް  ް ިމިއންްސިޓިޓއުޓ ކިުރން 4:00 ގެ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުވުނ ް ފޯރމ އެޕިްލކަޭޝން

ް ދިާއރާތައ ެ ކޯހުގ

 ް ގިައޑ - ޓްވަރ

- ވެލްޑަރ 

މައުލޫމާތު  ު ިއތުރ ގޮތުން  ބެހޭ  ިމކްޯސތަކިާއ  

ް ިމިއންްސިޓިޓއުޓ ް ފަރާތްތަކުނ ާ ބޭނުންފުޅުވ ް ާސފުކުރުމަށ

އެދެމެވެ. ް ގުޅުވުނ އިާއ ް ފޯނ 3306070

04 އޮކްޓޯބަރ 2009

އީޮފްސ ެ ޖެނެރަލްގ އެޓަރީނ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

32-C/2009/91 :ުނަންބަރ       

ިއޢުލާން

ިމއީޮފހުން ބާއްވާ  ް އަމާޒުކޮށްގެނ ް ޤާނީޫނ ވީަކލުންނަށ  

އިަދ ،20 ،19 އެއް، ޕްރޮގްރާމް“ ޓްރިެއިނންގ ”އިާބޓްރަޭޝން

ިތން ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ން  21 އޮކްޓޯބަރ 2009 ިމ

ޔުކަޭޝންގެ  އިެޑ ހަޔަރ ް އޮފ ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ ް 10:00 އަށ

ޓްރިެއިނންގ ިމ ހަމަޖިެހފިައވީާތ، ް ބޭއްވުމަށ ހޯލްގިައ ލެކްޗަރ

ް ވީަކލުންނަށ ޤާނީޫނ ާ ހިުރހ ު ދަޢުވަތ ެ ބިައވިެރވުމުގ ޕްރޮގްރާމްގިައ

ބިައވިެރވެ ޕްރޮގްރާމްގިައ ޓްރިެއިނންގ ިމ ީވމާ، އަރުވަމެވެ.

އޮކްޓޯބަރ   18 ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވ ވަޑިައގަންނަވަން

ކިުރން  ެ ބަންދުވުމުގ އީޮފްސ ެ ދުވަހުގ އީާދއްތަ ާ ވ  2009

އެދެމެވެ. ް ކުރެއްވުނ ް ގުޅުއްވިައގެން ނަން ނޯޓ ް ިމއީޮފހަށ



30

ު މަޢުލޫމާތ ު ޢާންމ

މިުނިސޕަލީްޓ މާލޭ

    ިދވިެހރާއްޖެ.    

ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ް ނަންބަދަލުކުރުނ

މުޙައްމަދު  ޢީަލ ެ ރަންކޮކާގ ގއ.ކޮލަމާފިުށ  

  A091091:ުކާޑުނަންބަރ އަންގިައދޭ ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ

ނަމަށް   ގެ ް ޤިާސމ ު މުޙައްމަދ ިއޙާްސން ނަން  ގެ 

ިމކަން  ، ބަދަލުކުރިެވފިައވީާތ 14 ެސޕްޓެމްބަރ 2009 ގިައ

ިއޢުލާން ކީުރމެވެ. ާ ޢާންމުކޮށް އަންގ

1430 ް 23 ަޝއްވާލ

12 އޮކްޓޯބަރ 2009 

(A)B-2009/155

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ.     މާލެ،

  23-A/MH/2009/195 :ނަންބަރ      

ިއޢުލާން

މަަސއްކަތް  ް ނައްތާލުމަށ މްަސތުވާތަކިެތ މުޖުތަމިައން ިދވިެހ  

ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ ް އަމާޒަކަށ ް އެއ ް ފަރާތްތަކެއ ާ ހިުރހ ާ ކުރ

ިމފަދަ އީެހތިެރވީެދ ް އަނެއްބަޔަކަށ ު އެއްބަޔަކ ހުޅުވާލުމިާއ، ު ފުރަުސތ

މަޤަްސދުގިައ ެ ހަރުދަނާކުރުމުގ ް ިއތުރުކޮށ ް ޤިާބލުކަނ ެ ފަރާތްތަކުގ

ތައް، ޯ އެން.ީޖ.އ ާ ކުރ ް މަަސއްކަތ ް ދެކޮޅަށ މްަސތުވާތަކެއްޗިާއ

ހަމަޖިެހފައެވެ. ވީަނ ް ރިަޖްސޓީްރކުރާގޮތަށ ޕާރޓްމަންޓުގިައ ިމިޑ

ފަރާތްތަކުން  ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

ިރހިެބިލޓަޭޝން ް އެންޑ ޕިްރވެނަްޝން ް ޑްރަގ ް އޮފ ް ޕާރޓްމަންޓ ”ިޑ

ފޯމް“ އެދޭ ް ކުރުމަށ ރިަޖްސޓީްރ ް ޖިަމއްޔާތައ ަސރިވަސްސގިައ

އެދެމެވެ. ް ޕާރޓްމަންޓަށް ހުށައެޅުއްވުނ ިމ ިޑ ު ފަހ ް ކުރުމަށ ފިުރހަމަ

ފިެމީލގެ ް އެންޑ ް ހެލްތ ް ިލިމވަޑިައގަންނަވީާނ ިމިންސޓީްރ އޮފ ު ފޯމ ިމ

ް އެންޑ ޕިްރވެނަްޝން ް ޑްރަގ ް އޮފ ް ޕާރޓްމަންޓ ިޑ ވެބަްސިއޓުންނިާއ

ިއންނެވެ. ަސރިވަސްސ ިރހިެބިލޓަޭޝން

26 ަޝއްވާލް 1430 

              15 އޮކްޓޯބަރު 2009

ް އެފެއާޒ ް ހޯމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

(A)D-2009/166 :ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ޔޫތް،  ފޮރ ިއންްސިޕރަޭޝން ޫ ”ވިައކަރަދ

ނަމުގިައ ިމ (ިވޔްެސ)" ްސޕޯރޓްްސ ް އެންޑ ް އެންވަޔަރަންމަންޓ

ިމިންސޓީްރގިައ  ިމ 14 އޮކްޓޯބަރ 2009 ގިައ ް ޖަމިްޢއްޔާއެއ

ރިަޖްސޓީަރކޮށީްފމެވެ.

ހދ.ވިައކަރަދޫ  ިއދާރާއީަކ ެ ޖަމިްޢއްޔާގ ިމ  

ކަނބުރެވެ.

ހދ.ވިައކަރަދޫ  މުއައިްސުސންނީަކ ެ ޖަމިްޢއްޔާގ ިމ  

މާފަރު  ޫ ވީަސމިާއ، ހދ.ވިައކަރަދ ު މުޙައްމަދ ް އަލްފިާޟލ ް އަމަނ

ދިޭލޔާގޭ  ދ.ީމދޫ ޙަުސިއނިާއ،  ާސިމރު  ު އަޙްމަދ އަލްފިާޟލް 

އަލްފިާޟލް  ޕެނަމާގޭ ޫ މީުފދިާއ، ހދ.ވިައކަރަދ ޢީަލ ް އަލްފިާޟލ

އާދަމް  ް އަލްފިާޟލ އިައޒަން ޫ އަޙްމަދު ަޝީރފިާއ، ހދ.ވިައކަރަދ

މުޙައްމަދެވެ.

ް ިއޢުލާނ އެންގުމަށްޓަކިައ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ިމހެންވެ،

ކީުރމެވެ.

25  ަޝއްވާލް  1430

އޮކްޓޯބަރ 2009  14

ޕލކ މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

BML/PRA-079/2009 :ުނަންބަރ  

ދެންނެވުން

ިއން 15 ޖޫން 2008ން ޕލކ މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ  

ފަހަށްރައްކާކުރުމުގެ  ިހނިްގ ް އަށ  2008 ިޑެސމްބަރ   15

ހިޮނިހރު  ާ 17 އޮކްޓޯބަރ 2009 ވ ގުރުއަތުލުން ެ ޕްރޮގްރާމްގ

ވަގުތުން  މޯލިްޑވްްސިއން ޓެލިެވަޜން ގިައ  22.00 ދުވަހުގެރޭ

ެ ިމވާހަކަ ކްަސޓަމަރުންގ ާ ީވމ ވީަނ ހަމަޖިެހފައެވެ. ް ދެއްކުމަށ

ދެންނީެވމެވެ. މަޢުލޫމާތަށްޓަކިައ

25 ަޝއްވާލް 1430

14 އޮކްޓޯބަރ 2009
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ު ްއަދަދ ްތަފީްސލ ވިެރފަރާތ ެ ުމުދަލުގ ްބޯޓ ތީާރހ އިާއ ް ބޯޓ

85ް މެޓ ކޮއަރ ޕެކެޖްަސ
މިެރން މޯލިްޑވްްސ

ަސރިވަސްސ
ްސޓަރ ް ވ 2009/04/08މޯލިްޑ

100
ް އެންޑ ު ފަރީުނޗަރ ޕެކެޖްަސ

އެެސަސީރްސ

ޕަވަރ ްސކޭން 

މޯލިްޑވްްސ
މިައ 2009/04/30ޑޮންގ

1212
ް އެންޑ ފަރީުނޗަރ ޕެކެޖްަސ

އެެސަސީރްސ

ޕަވަރ ްސކޭން 

މޯލިްޑވްްސ
ް އަލިްޓމޭޓ ް 2009/05/07މޮލ

269
ކޮންްސޓްރަކަްޝން ޕެކެޖްަސ

މީެޓިރއަލްްސ ް އެންޑ ް ިއކިްއޕްމަންޓ

ހައިުސންގ ގއ.

ް ޕްރޮޖެކްޓ
ް އަލިްޓމޭޓ ް 2009/05/19މޮލ

ްފެން ފިުޅ1199 ””ޓިައމް އައުޓ

 1215
ބީްލިޗންގ ކޮނަްސންޓްރަޭޝން ް ކާޓަނ

ް ިލކުއުޑ
ް ޕްރިައވެޓ އޭ ްީވ. ނޯބަލ 2009/06/08ިލީލ

ޕްރޮޑަކްޓްްސ4350 ލީޭޑ ް ޑަޗ ް ކާޓަނ
ް ޕްރިައވެޓ އޭ ީވ.

ް ިލިމޓެޑ
””

އެޕިްލއަންްސ147 ް ިކޗަނ ް ކާޓަނ
ިވިލިގިލ ާ ަޝނިްގިރއްލ

ް ިރޯސރޓ
މިައ 2009/06/10ޑޮންގ

ހޮލިްޑންގޕެކެޖްަސ ވުޑެން ފަރިނޗަރ317 ު ލާމ ކިެރއަރއޮޅުވިެލ ް ވ 2009/06/10މޯލިްޑ

12
ިބލިްޑންގ ް އެންޑ ިޓމްބަރ ޕެކެޖްަސ

މީެޓިރއަލްްސ

ިޑގީްރ ް ހާފ ް އެންޑ ް ވަނ

މޯލިްޑވްްސ
2009/06/20ޑޮންގ މިައ

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

113-CC/I-2009               ނަންބަރު: 113/

ް ިއޢުލާނ

ތަފީްސލެވެ. ެ މުދަލުގ ާ ިގނަދުވްަސވެފިައވ ނުގެންދަވިައ އެތެރެކުރުމަށްފަހު، ާ މުދ ް ރާއްޖެއަށ އެވީަނ ިތީރގިައ

ިމމުއްދަތުގެ  ދަންނަވަމެވެ. އިަދ ް ވިެރފަރާތްތަކަށ ެ މުދަލުގ ް ތެރޭގިައ ގެންދެވުމަށ ެ ީވމާ، ިމމުދާ 07 ދުވަހުގ  

ިވއްކާލެވޭނެއެވެ. ީނލަމުގިައ ް ޤަވިާއދުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ކުރުމަށ ު ޢަމަލ ު މުދަލިާއމެދ ިމފަދަ ނުގެންދަވިައިފނަމަ، ާ މުދ ތެރޭގިައ
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2026
ް އެންޑ ފުޑްްސޓަފްްސ ކާޓަންްސ

ް ިބްސކަޓ
ް ިލީލރެޑް ރޭވ 2009/07/04ޕިްރނަްސްސ

1650ޯ ކާގ ް ޖެނަރަލ ް ްސޓޯރކާޓަނ ްރޮެސނަންްސ ނޯބަލ 2009/07/18ިލީލ

ފުޑްްސޓަފްްސ755 ް ްކާޓަނ ިލިމޓެޑ ް ޕްރިައވެޓ ްސޓަރީވ.އޭ ް ވ 2009/07/24މޯލިްޑ

25  ަޝއްވާލު  1430        

         14  އޮކްޓޯބަރ  2009    

މިުނިސޕަލީްޓ މާލޭ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 (A)C-2009/156  :ުނަންބަރ

ިއޢުލާން

ް ދަށުނ ކޮށްފިައވާ ގޭގެއަށް، ިދވިެހރާއްޖޭގެ ިބމާބެހޭ ޤާނޫނު 1/2002ގެ ރިަޖްސޓީަރ ނަމުގިައ ެ ިގނީަމހުންގ ެ އެކަކަށްވުރ

ު އްަޞލ ރިަޖްސޓީަރގެ ް ވިެރޔަކަށ ެ ކޮންމ ގީޯތގެ ގަވިާއދުން، ކުރުމާބެހޭ ރިަޖްސޓީަރ ް ިއމާރާތ ގޯއްޗިާއ ާރަ ބަންޑ ާ ހަދާފިައވ

ް ރިަޖްސޓީަރއެއ ާ ހިުރހ ާ ދޫކޮށްފިައވ ް ވީެރންނަށ ެ އެގޯއްޗެއްގ މުޢާމަލާތްތަކުގިައ، ް ބައެއ ކުރެވޭ ް ބެހޭގޮތުނ ާ ގިޯތގޯއްޗ ާ ދޫކޮށްފިައވ

ތެރިެއން ެ މުއައިްސުސންގ ާ ކޮށީްދފިައވ ރިަޖްސޓީަރ ް އެގޯއްޗެއ ިދމާވުމުން، ް ިމގޮތަށ މެދުވިެރވެއެވެ. ް ޙާލަތްތައ ާ ބޭނުންވ ް ިމއީޮފހަށ

ް ިމއީޮފހުނ ޢުޒުރުވިެރވުމުން، ް ގެންެސިދނުމަށ ް ިމއީޮފހަށ ު އްަޞލ ރިަޖްސޓީަރގެ ާ ދޫކޮށްފިައވ ް އެފަރާތްތަކަށ ފަރާތްތަކުން، ް ބައެއ

ް ހޯދިައިދނުމަށ ް ޙައްޤެއ ިލިބދޭ ް ޤާނީޫނގޮތުނ ް ފަރާތްތަކަށ ް ބައެއ ދިަތވެ، ް ިދނުމަށ ް ިޚދުމަތ ް ބައެއ ާ ގެންދ ް ދެމުނ ް ފަރާތްތަކަށ ު ޢާންމ

އެބަދެއެވެ. ް މެދުވިެރވަމުނ ް ދިަތވާގޮތ

ފަރާތްތަކުން،  ާ ދޫކޮށްފިައވ ު އްަޞލ ރިަޖްސޓީަރއެއްގެ ިގނަ ް އެއ ނަގިައ، ކުރުމަށް ހުއްދަ ް ިޢމާރާތ ވިަކވިަކން ވުމާއެކު،  

ެ ފަރާތްތަކުގ ާ ނުކުރ އެކަން އެންގުމުން  ު ަސބަބާއެކ ާ ބޭނުންވ ިމއީޮފހަށް  ު އްަޞލ ރިަޖްސޓީަރގެ ދޫކޮށްފިައވާ  ް އެފަރާތްތަކަށ

ު ގެނައުމަށްފަހ ު ބަދަލ ގެންނަންޖެހޭ މިަތން ެ ހަމަތަކުގ ޤާނީޫނ އިަދ ަޝރީުޢ ް އެރިަޖްސޓީަރއަށ ކުރުމަށްފަހުގިައ ް ބިާޠލ ރިަޖްސޓީަރ

ިއޢުލާން  ް ޢާންމުކޮށ ވާހަކަ ގެންދާނެ ް ކުރަމުނ ު ޢަމަލ ް ފިެށގެނ 01 ނޮވެމްބަރ 2009 ން ް ގޮތަށ ހަދިައދޭ ރިަޖްސޓީަރ އަލުން

ކީުރމެވެ.

24 ަޝއްވާލް 1430  

13 އޮކްޓޯބަރ 2009  
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އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އީޮފްސ ް ކިެބނެޓ

ބޭއްވިެވ  ު ދުވަހ 2009 އޮކްޓޯބަރު 6 ވަނަ

ް ކަންތައްތައ މިަޖީލހުގެ ޖަލާްސިއން ިނންމިެވ ެ ވީަޒރުންގ

ިހމެނުމަށް، ެ ިދވިެހރާއްޖ ތެރޭގިައ ެ އަޖިައބުގ ް ހަތ ެ ދިުނޔޭގ .1

ް ކުރުމަށ ރާއްޖިެއން ް މަަސއްކަތްތަކެއ ާ ހިުރހ ކުރެވެންހިުރ

ް ިނންމެވުނ

ާ ނިައބ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ ވީަޒރުން، ހުށަހެޅުއީްވ: މައަްސލަ

ހުޅުވާލެއިްވ ް ކުރެއްވުމަށ ު ުސވާލ ާ ބޭނުންފުޅުވ ް ކުރައްވަނ

ވަގުތުގިައ.

ް ިނންމިެވގޮތ މައަްސލަ

ެ އަޖިައބުގ ް ހަތ ޤުދުރީަތ ާ ހޮވ ވޮންޑަރްސިއން ް ެސވަނ ު ިނއ -

ާ ިހނގަމުންދާގޮތ ް ކަންތައްތައ ިހމެނުމާބެހޭ ެ ިދވިެހރާއްޖ ތެރޭގިައ

ު ަޝރަފ ިމ ވާހަކަފުޅުގިައ،  ދެއްކިެވ ް މެންބަރުނ ބެހޭގޮތުން 

ިެތ ބޮޑ ް ރޮނގަކުނ ް އެތައ ް ރާއްޖެއަށ ިލބުމީަކ، ް ރާއްޖެއަށ

ިމހާރަށްވުރެ ދިުނޔޭގިައ މިުޅ ރާއްޖެ  ިލިބ، ް ކިުރއެރުންތަކެއ

ފާހަގަކުރައްވިައ، ިމީއ، ް ކަމެއްކަނ ބޮޑަށް މްަޝހޫރުވެގެންދާނެ

ފަރާތްތަކަކުންވްެސ ާ ހިުރހ ދިެކގެން، ގޮތުގިައ ެ ކަމެއްގ ޤައީުމ

ބައްލަވާލެއިްވ. ް މައްޗަށ ެ މިުހންމުކަމުގ ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ

ް ހަތ ޤުދުރީަތ ާ ހޮވ ވޮންޑަރްސިއން ް ެސވަނ ު ިނއ އިަދ

ާ ހިުރހ ކުރެވެންހިުރ ް ިހމެނުމަށ ެ ިދވިެހރާއްޖ ތެރޭގިައ ެ އަޖިައބުގ

ިނންމީެވ. ް ކުރުމަށ ރާއްޖިެއން ް މަަސއްކަތްތަކެއ

ކެމްޕޭން، ެ ވޯޓުލުމުގ ް އަށ ވޮންޑަރްސ“ ް ެސވަނ ު ”ިނއ ިމގޮތުން، -

ިހމިެނގެން، ތެރޭގިައ ެ ހަރަކާތްތަކުގ ެ ދުވަހުގ ް ޓިޫރޒަމ ެ ދިުނޔޭގ

ފަށާފިައވުމާއެކު،  ރާއްޖޭގިައ ު ދުވަހ 3 ވަނަ ެ ިމމަހުގ

ިމކަމުގިައ ބަދަލުކޮށް، ް ކެމްޕޭނަކަށ ބިައނަލްއަޤްވީާމ ކެމްޕޭން، ިމ

ް އެއްބާރުލުނ އީެހތިެރކަމިާއ ެ ޤައުމުތަކުގ ރަޙްމަތްތިެރ ާ ރާއްޖެއ

ިނންމީެވ. ހޯއްދެވުމަށްވްެސ

ު ިހންގުމުގެ ިސޔަާސތ ް އޫުސލުނ ް ކޯޕަރޭޓ ިޞއީްޙ ިޚދްމަތް، .2

ފިެމީލ ް އެންޑ ް ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ހުށަހެޅުއީްވ: މައަްސލަ

ް ިނންމިެވގޮތ މައަްސލަ

ާ ިސޔަާސތ ެ ިހންގެވުމުގ ް އޫުސލުނ ް ކޯޕަރޭޓ ިޚދްމަތް، ިޞއީްޙ -

ފިެމީލން ް އެންޑ ް ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ް ގުޅޭގޮތުނ

ގެންނިެވ ް ކިޮމީޓއަކުނ ެ ވީަޒރުންގ ކަރުދާހަށް، ާ އެކުލަވާލައްވާފިައވ

ކުރެއްވުމަށްފަހު، ާ މްަޝވަރ މެންބަރުން ް ބެހޭގޮތުނ ާ ބަދަލުތަކ

ކަނޑައަޅިައ އިަމއްލައަށް  ް ރައިްޔތުނ ް ކަންކަނ ރައިްޔތުންގެ 

ގޮތުން، ެ ިދނުމުގ ް ރައިްޔތުންނަށ ު ފުރަުސތ ެ ިނންމުމުގ

އޫުސލުން  ލާމަރްކީަޒ ބަހާލިައ، ް 7 ަސރަޙައްދަކަށ ެ ިދވިެހރާއްޖ

ގޮތުން، ެ ތަނީްފޒުކުރުމުގ ދިާއރާގިައ ިޞއީްޙ ިހންގުން،

ެ ފޯރުވިައދެއްވުމުގ ް ިޚދްމަތ ިޞއީްޙ  ާ ދެއްވ ް ރައިްޔތުންނަށ

ަސރިވަސްސ ް ހެލްތ ާ ޤިާއމުކުރައްވ ަސރަޙައްދެއްގިައ އެ ކަންތައް،

ް ހަމަޖެއެްސވުމަށ ް ބަލަހައްޓަވާގޮތަށ ިހންގަވިައ ް ކޯޕަރަޭޝނުނ

ިނންމީެވ.

އަތޮޅުތަކުގިައ،  މާލޭގަޔިާއ ް ދެއްވުމަށ ް ިޚދްމަތ ިމ ް ިމގޮތުނ  -

ިނންމީެވ.  ް އުފެއްދެވުމަށ 8 ކުންފިުނ

ކުންފިުނތަކީަކ: އެ

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ މާލޭ •

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ ު މިަތއުތުރ •

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ ު އުތުރ •

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ ު މެދުއުތުރ •

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ ޕްރިޮވންްސ ު މެދ •

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ މެދުދެކުނު •

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ މިަތދެކުނު •

ކޯޕަރަޭޝން ަސރިވްސ ު ހެލްތ ދެކުނު •

ް ވީަޒރުންގެ މިަޖީލހުގެ ިނންމެވުނ
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ާ ކުރަމުންދ ް އޮޕަރޭޓ އަރިައގަތުމުގިައ، ް ީހނަރުކަމުނ ިއޤިްތާޞީދ .3

ހަމަޖެއެްސވުމާބެހޭ ް ލިުއގޮތްތަކެއ ް ިރޒޯޓުތަކަށ

ް އެންޑ އާޓްްސ ޓިޫރޒަމް، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ހުށަހެޅުއީްވ: މައަްސލަ

ކަލްޗަރ

ް ިނންމިެވގޮތ މައަްސލަ

ކުރެއްވުމަށްފަހު، ާ މްަޝވަރ މެންބަރުން މައަްސލިައގިައ ިމ -

ޑޮކްޓަރ ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ޓިޫރޒަމް، ް އޮފ ިމިންސޓަރ

ް އެންޑ ިފނޭންްސ ް އޮފ ިމިންސޓަރ ަސވާދިާއ، ޢީަލ ު އަޙްމަދ

ބައްދަލުކުރައްވިައ، ް ހިާޝމާ ދެބޭފުޅުނ ޢީަލ ް އަލްފިާޟލ ޓްރަެޜީރ

ް އްަސލަށ އާމްދީަނގެ ިލބެންޖެހޭ ް ިޞނާޢަތުނ ެ ފަތުރުވިެރކަމުގ މިުޅ

ް ހުށަހެޅުމެއ ް އެއަށ ބައްލަވާލައްވާފިައ، ް ފުންކޮށ ް ތަންކޮޅެއ

ް މިަޖީލހަށ ް އަލުނ ު ތަފީްސލުތަކާއެކ ު ިއތުރ ތައްޔާރުކުރައްވިައ،

ިނންމީެވ. ް ގެންނެވުމަށ

__________________
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ު މަރުކަޒ ޤައީުމ ާ ިޚދުމަތްކުރ ް ތީާރޚަށ ިދވިެހބަހިާއ

ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ް ޓިޫރޒަމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް ބުނުނ ު އަދަދ ލަފާކޮށްލިައފިައ

ގޮތްގޮތަށެވެ.  ު ތަފާތ ބުނެއުޅީެނ ު އަދަދ ލަފާކޮށްލިައފިައ  

ީމހުން،  ިތންހަތަރުފްަސ ީމހުން، ދިެތން އެކެއްދީެމހަކު، އީެއ،

ީމހުން،  ް ނުވަވަރަކަށ ީމހުން، ް ހައެއްހަތެއ ީމހުން، ހައެއްކަ

ގޮތަށެވެ.  ީމހުން، ިމ ް ިދހަވަރަކަށ

އަދަދުތަކުގެ  ހުންނަ މައްޗަށް  ފިެށގެން  ް ިދހައަކުނ  

ހުންނަ އަދަދުތަކުގެ ފަހަތަށް،  ތެރިެއން ީސނުުސކުނަށް ިނިމފިައ

"ހަކަށް"  އަންނިައރު ް ބަދަލުވެގެނ "އަކަށް"، ިއތުރުކުރެވެއެވެ.

ިމ  "ފަނަްސީވްސ"، "ފަނަްސީވހަކަށް" އީެއ އޮވެއެވެ. ް ިމހެނ

ގޮތަށެވެ.

ފަހަތަށް  ެ އަދަދުތަކުގ ނޫން  އަދަދުތައް  ިއްސވިެދޔަ  

އަށާރަވަރަކަށް،  ިދހަވަރަކަށް، ިއތުރުކުރެވެއެވެ. "ވަރަކަށް"

ަސތޭކައެއްހިައ،  ް ހަމަވުމުނ ާ ަސތޭކައ ގޮތަށެވެ. ިމ

ިކޔައެވެ.  ް ގޮތަށ ިމ ދެހާހެއްހިައ ް ހާހެއ ދިުއަސއްތައެއްހިައ،

ިވިހ ބަދަލުވީާނ ގޮތްތަކެވެ. އުޅޭ ިކޔިައ އާންމު ގޮތެއްގިައ ިމީއ

ގޮތަށެވެ. ިމ ް ިވއަްސކަށ

 

ު ފޮދ ކޮޅު،

ިމންވަރެއް  ު މަދ ތަކީެތގެ  ު ހަރ ތަކެއްޗިާއ  ާ ިދޔ  

ކޮޅު،  އީެއ، އޮވެއެވެ. ބަހެއް  ދެ ާ ބޭނުންކުރ ބަޔާންކުރުމަށް 

ތަކީެތގެ ކިުދ އިެތކޮޅަށިާއ މަދު  ް ިދޔާނޫނ ބަހެވެ. ދެ ިމ ު ފޮދ

ބަހެވެ. ިމ ”ކޮޅު“ ބޭނުންކުރީަނ ް އިެތކޮޅަށ

އިެތކޮޅަކަށް)،  ު މަދ (ީމގެ ު ލޮނުކޮޅ ިމާސލު:

އިެތކޮޅަކަށް) (ީމގެ ކުޑަ ު ކަރުދްާސކޮޅ

”ފޮދު“  ބޭނުންކުރީަނ ް ިމންވަރަކަށ ު މަދ ތަކީެތގެ ާ ިދޔ  

ނަމުގެ  ެ އެއްޗެއްގ އެ ބޭނުންކުރީަނ،  ބްަސ ިމ ބަހެވެ. ިމ

ފަހަތަށެވެ.

ް ަސިއފޮދެއ ޖްޫސފޮދެއް، ިމާސލު:

ތަކެއްޗަށް  އޮލަ ް ިއތުރަށ ތަކީެތގެ ް ިދޔާނޫން، ހަރުނޫނ

ިމ ބަހެވެ.  ު އުޅީެނ، ކޮޅ ް ިދވިެހބަހުން ބޭނުންކޮށ ވްެސ

ް ތެލިުލިރހާކުރުކޮޅެއ ކަރުހަކުރުކޮޅެއް، ިމާސލު:

ނަމަ  ާ ިތިކޖަހ ް އެ އެއްޗަކުނ ވްެސ ބާވަތުގިައ ދެ ިމ  

ފޮދެވެ. ިކޔާންވީާނ

ް ިރހާކުރިުދޔަފޮދެއ ިދޔާހަކުރުފޮދެއް، ިމާސލު:

ފެނުންަސ  ް ތަކެއްޗިާއ ލޮލަށ ް ނުފެންނަ ބައެއ ް ލޮލަށ  

ބޭނުންކުރީަނ ވްެސ ގޮތުން ބެހޭ ާ ތަކެއްޗ ް ބައެއ އަތްނުލެވޭ

ކޮޅެވެ.

ނެތެވެ.  އިަވކޮޅެއްވްެސ ެ އެންމ ު ތާކ އެ ިމާސލު:   

ޖަހާލީަދބަލަ!  ް ވިައކޮޅެއ ް ބިައްސކަލަށ ިމ

ނެތެވެ. ް ގްޭސކޮޅެއ ލިައޓަރުގިައ ިމ  



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ި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

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ކޯޕަރަޭޝން ިލިމޓެޑ ް ހުޅުމާލެ ިޑވެލޮޕްމަންޓ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

އްެސޓަރްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ތައ ގިަޑ ާ ފޮނުއްވ ް ދުރަށ ިހލޭ ް އެންގެވުންތައ ދެންނެވުންތަކިާއ ިއޢުލާންތަކިާއ ެ ގެޒެޓުގ

 94.6 އެފްްް.އެމް. ަސން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ ް ހިޮނިހރުނ

 ް ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 އަށ ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

96.0 ް އެޓޮލ ޯ ޔ ރިޭޑ

އެހެން ިފޔަވިައ ު ހުކުރ އިަދ ިއންޓަރވަލް ގީަޑގިައ، ެ މިަޖީލހުގ ު ދުވަހ އޮންނަ ދުވްަސ ް ޖަލާްސތައ ެ މިަޖީލހުގ ެ ރައިްޔތުންގ

9:00 ގިައ  ހެނދުނު ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ


