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ް މަަސއްކަތ

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ މާލެ،ިދވިެހރާއްޖ

  23-A/MH/2009 /239 ނަންބަރު:
 

ް ިއޢުލާނ

ިޑީޒޒް  ް އެންޑ ް ހެލްތ ކިޮމއިުނީޓ ފޮރ ެސންޓަރ  

ބޭނުންވެއެވެ.  ް ފަރާތެއ ޕިްރންޓްކޮށްދޭނެ ް 02 ީލފްލެޓ ް ކޮންޓްރޯލަށ

 2009 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   02:00 މެންދުރުފަހު  ެ ދުވަހުގ ވަނަ  22 ު ނޮވެމްބަރ

ް ކޮންޓްރޯލަށ ް ިޑީޒޒ ް އެންޑ ް ހެލްތ ކިޮމއިުނީޓ ފޮރ ެސންޓަރ

2009 ނޮވެމްބަރު  ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ

ފޮރ  ެސންޓަރ ް އަށ  10:00 ހެނދުނު  ެ ދުވަހުގ ވަނަ  25

ވަޑިައގެން، ް ކޮންޓްރޯލަށ ް ިޑީޒޒ ް އެންޑ ް ހެލްތ ކިޮމއިުނީޓ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

16 ނޮވެމްބަރު 2009  

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  23-A/MH/2009 /240 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

އިަދ މޯލިްޑވްްސ  ް ކައުނިްސލ މޯލިްޑވްްސ ނާރިސން  

ް ެސޓިްފކެޓ ރިަޖްސޓްރަޭޝން ެ ކައުނިްސލްގ ް މިެޑކަލ

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއ ޕިްރންޓްކޮށްދޭނެ

 2009 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   10:00 ހެނދުނު  ެ ދުވަހުގ ވަނަ  22 ު ނޮވެމްބަރ

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ

ހެނދުނު 10:00 އަށް  ެ ދުވަހުގ 2009 ނޮވެމްބަރު 24 ވަނަ

ހުށަހެޅުއްވުން ު އަންދީާސިހާސބ ވަޑިައގެން، ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ

އެދެމެވެ.

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

16 ނޮވެމްބަރ 2009  

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  23-A/MH/2009 /241 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ާސރިވަސްސ  ޓްރާންްސިފއަުޝން ް ބްލަޑ ް ނަެޝނަލ  

އެނެލިައޒަރ ކިެމްސޓީްރ އޭެސ ޯ ިއއިްމއުނ ާ ބޭނުންވ ް އަށ

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއ ަސޕްލިައކޮށްދޭނެ

 2009 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   10:00 ހެނދުނު  ެ ދުވަހުގ ވަނަ  24 ު ނޮވެމްބަރ

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ަސޕްލިައއަށ ް މިެޑކަލ ް ެސންޓްރަލ

ދުވަހުގެ  2009 ިޑެސމްބަރު 06 ވަނަ ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ަސޕްލިައއަށް  ް މިެޑކަލ ް ެސންޓްރަލ ް 02:00 އަށ ު ފަހ ު މެންދުރ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ވަޑިައގެން،

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430   

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ މާލެ،ިދވިެހރާއްޖ

  23-A/MH/2009 /242 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ބަޔޯމިެޑކަލް  ާ ބޭނުންވ ް ހްޮސިޕޓަލަށ ް ީރޖަނަލ ޫ ިހތަދ ސ.  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއ ަސޕްލިައކޮށްދޭނެ އިައޓަމްްސ

 2009 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   11:30 ހެނދުނު  ެ ދުވަހުގ ވަނަ  24 ނޮވެމްބަރ

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ަސޕްލިައއަށ ް މިެޑކަލ ް ެސންޓްރަލ

ދުވަހުގެ  2009 ިޑެސމްބަރު 06 ވަނަ ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ަސޕްލިައއަށް  ް މިެޑކަލ ް ެސންޓްރަލ ް 02:30 އަށ ު ފަހ ު މެންދުރ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ވަޑިައގެން،

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430   

18 ނޮވެމްބަރ 2009  
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ްނަމްބަރ މަަސއްކަތ
ާސފުކުރަންޖެހޭ ު މަޢުލޫމާތ

ގިަޑ ތީާރޚިާއ

ިހާސބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަންދީާސ

ގިަޑ ތީާރޚިާއ

ާސފުކުރުން.1. ާ ފޮޅ ިބލިްޑންގ ީޓ.
ހޯމަ  ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 10:30 ެ ދުވަހުގ

ބުދަ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:00 ެ ދުވަހުގ

ާސފުކުރުން.2. ާ ފޮޅ ް ިޢމާރާތ ބިުރ ިތން
ހޯމަ  ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 10:30 ެ ދުވަހުގ

ބުދަ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:00 ެ ދުވަހުގ

.3
ެ ިޢމާރާތުގ ިތންބިުރ އިާއ، ިބލިްޑންގ ީޓ.

މަރާމާތުކުރުން. ް އެއަރކޯންތައ

ހޯމަ  ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:00 ެ ދުވަހުގ

ބުދަ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:30 ެ ދުވަހުގ

.4
ެ ިޢމާރާތުގ ިތންބިުރ އިާއ، ިބލިްޑންގ ީޓ.

ބެލެހެއްޓުން. ް ކަންތައްތައ ެ ކަރަންޓުގ

ހޯމަ  ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:00 ެ ދުވަހުގ

ބުދަ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:30 ެ ދުވަހުގ

.5
ް ިސްސޓަމ ް އެލާމ ފަޔަރ ިބލިްޑންގ ީޓ.

ބެލެހެއްޓުން. ް ާސރިވްސކޮށ

ހޯމަ  ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:00 ެ ދުވަހުގ

ބުދަ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް އަށ 11:30 ެ ދުވަހުގ

ޓްރަެޜީރ ް އޮފް ިފނޭންްސ އެންޑ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

   13-J/IUL/2009/110 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ް އޫުސލުނ ް ކޮންޓްރެކްޓ ް މަަސއްކަތްތައް 1 އަހަރުގެ މުއްދަތަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ިމިންސޓީްރގެ ިމ  

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ހޯދަނ

ް އެއްގޮތަށ ތާވަލިާއ ާ ިތީރގިައވ ފަރާތްތަކުން، ާ ބޭނުންފުޅުވ ް ކޮށްދެއްވަނ ް ިމމަަސއްކަތ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ ީވމާ،

ް އެގިަޑތަކަށ ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ެ ހިާޟރުވ ް ިޑިވަޜނަށ ާސރިވަސްސ ޕްރޮޕަރީޓ ް އެންޑ ވެލުއަޭޝން ިމިންސޓީްރގެ ިމ

ވިަކންނެވެ. މަަސއްކަތަކަށްވްެސ ެ ކޮންމ ހުށަހަޅުއްވަންވީާނ، ު އަންދީާސިހާސބ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

ޛުލްޤިަޢދާ 1430     28  

ނޮވެމްބަރ 2009   15  
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އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ެ މާލެ،ިދވިެހރާއްޖ

 IL - ITD/2009/27 :ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ފަޔަރވޯލް،  ޔޫ.ީޕ.އްެސ، ކޮމިްޕއުޓަރ، ް އޮތިޯރީޓއަށ ިމ  

ކޮމިްޕއުޓަރ އިަދ ާ ީމިޑއ ް ބެކްއަޕ ރެކް، ަސރވަރ ަސރވަރ،

ް ިމ އޮތިޯރީޓއަށ ތަކިެތ ިމ ާ ީވމ ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ާސމާނު

ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް ކޮށިްދނުމަށ ް ިއންްސޓޯލ ް ަސޕްލިައކޮށ

ދުވަހު 11:00  ހޯމަ ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ފަރާތްތަކުން

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމއޮތިޯރީޓއަށ ް އަށ

އަށް   11:00 ދުވަހު  އަންގާރަ ާ ވ  2009 ިޑެސމްބަރ   01

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަގ ް ިމއޮތިޯރީޓއަށ

28 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

15 ނޮވެމްބަރ 2009   

MINISTRY OF TOURISM, ARTS AND CULTURE
REPUBLIC OF MALDIVES

No: 88-FS/IU/2009/34                       
17 November 2009
 

ANNOUNCEMENT

To All Bidders: 

Reference is made to our Invitation to Bid IFB No: 
MTCA/NPH-BID-01/2009 dated 6th November 2009, 
regarding the lease of Nasandhura Palace Hotel with 
Trends Restaurant.

Please note that, a pre-bid meeting will be held at the 
Conference hall of Nalahiya Hotel at 1400hrs on 23rd 
November 2009. Hence, all bidders are invited to this 
meeting. Parties / individuals who haven’t bought the bid 
document, but still are interested to attend this meeting, 
please contact the ministry and register your name on 23rd 
November 2009, before 12 noon.

We will open Nasandhura Palace hotel for viewing on 
22nd November 2009 from 14:00hrs to 16:00hrs and all 
bidders are invited. Also Parties / individuals who haven’t 
bought the bid document, but still are interested to attend 
this viewing, please register your name with the ministry 
on 22nd November 2009, before 12 noon.

Ministry of Housing, Transport and Environment
Republic of Maldives

Ref: 138-C/IUL/2009/41

Invitation for Bid
 
Due to the insufficient number of bidders for the previous
invitation (138-C/IUL/2009/38), Ministry of Housing, 
Transport and Environment  invites interested Parties to 
bid for the Following 

Work:  
• Follow-up survey  and study of Energy 

Demand and Supply 
Description:

• Work with guidance from National Project 
Director (NPD), UNDP country office,
project steering committee (PSC). 

• Organize a follow-up survey of energy 
supply and consumption study in potential 
demonstration and other sites. (based on the 
baseline work done by Energy consulting 
Network “Energy Supply and Demand 
study”), including survey design, supervision 
and analysis and reporting

• Provide recommendations and results of 
the above-mentioned studies to  Ministry 
of Housing, Transport and Environment/ 
RETDAP 

• Make general templates to collect data form 
varies Fields for the above survey.

Deliverables:
• Updated report of the Energy demand And 

Supply.
• General templates to collect the above 

mentioned Data.

Information session for the Bid will be held on 22nd  
November 2009, 10:00 AM and Bid Submission on 25th 
November 2009 10:00 AM at the Below Venue.

 2th Floor Conference Room  
 Ministry of Housing Transport and 

Environment
 Head Office (Opposite Voice of Maldives) , 

Ameenee Magu

Contact person :
 Ahmed Ali
 Assistant Director.
 H/P no:    +960 7930913
 Ministry of Housing, Transport and 

Environment  
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HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION 
LIMITED

3rd Floor, HDC Building, Hulhumale, Rep of Maldives, 
phone:3353535 fax:3358892

       
 
Number: HDC (161)-F/IU/2009/107
15th November 2009 

Appointment of External Auditors

The Housing Development Corporation intends to 
appoint auditors to audit the accounts for the financial
year ending 31st December 2009 and seeks the services of 
chartered accountant firms interested in carrying out the
task. The quotation shall follow the total price and period 
of completion with payment terms.
Should you be interested in the aforementioned audit, 
please send in your proposal to undertake the works 
latest by 24th November 2009. For further clarifications
or information please contact 3355147 

ޔުކަޭޝން އިެޑ ް ވޮކަޭޝނަލ ް އޮފ ް ިއންްސިޓިޓއުޓ މޯލިްޑވްްސ

ޓްރިެއިނންގ ް އެންޑ

ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

213/2009/12 ނަމްބަރު:

ް ިއޢުލާނ

 

ކްޯސތަކުގިައ ެ މަަސއްކަތްތިެރކަމުގ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ފަރާތްތައ ިކޔަވިައދެއްވާނެ

ވޮކަޭޝނަލް  ބޭންޑް“ ކޮމިްޕޓެނީްސ ” ާ ިތީރގިައިމވ  

ެ ިމކްޯސތަކުގ ާ ީވމ ވީަނހަމަޖިެހފައެވެ. ް ިހންގުމަށ ް ކްޯސތައ

ކްޯސތަކުގިައ ް ތައްޔާރުކޮށ މީެޓިރއަލްްސ ީޓިޗންގ

19 ނޮވެމްބަރ  ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިކޔަވިައދެއްވުމަށ

ިމިއންްސިޓިޓޔުޓަށް  ް ެ 10:00 އަށ ބުރްާސފިަތދުވަހުގ ާ 2009 ވ

ނޮވެމްބަރު   24 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ

ިމިއންްސިޓިޓޔުޓަށް  ް އަށ  10:00 ދުވަހުގެ  އަނަގާރަ   2009

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުވުނ ް ޕްރޮޕަޯސލ

ބެންޑާރ ބާރ - 01  

އާރކް ވެލްޑަރ  - 02  

މަޭސން - 03  

ިއލެކްޓީްރަޝން  - 04  

ް މެކިޭނކ ކޮނިްޑަޝން އެއާރ ް އެންޑ ރެފިްރޖަރަޭޝން - 05  

 

15 ނޮވެމްބަރު 2009  

ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  22-C-IU/2009/145 ނަމްބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ބޭނުންކުރަމުންދާ 5  އެއްގިައ ާސވަރ ިމިމިންސޓީްރގެ  

ް ކުރުމަށ ިރކަވަރ ް ގިުޅގެނ ކުރްޭޝވުމިާއ ް ިޑްސކ ް ހާޑ ް ރިެއޑ

ބޭނުންވެއެވެ.

ބޭނުންފުޅުވާ  ް ކޮށިްދނުމަށ ް މަަސއްކަތ ިމދެންނިެވ ީވމާ،  

ދުވަހު 11.00 އަށް  އީާދއްތަ ާ 22 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ފަރާތްތަކުން

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިމިންސޓީްރއަށ

ވަޑިައގެން،  ް ބުދަދުވަހު 11:00 އަށ ާ 24 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

16 ނޮވެމްބަރ 2009   
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Box 1. Sample Audit Report Prepared under International Standards on Auditing (ISA).

The following, which is drawn from paragraph 28 of ISA 700, is an illustration of the entire auditor’s report on 
an entity’s financial statements. The report illustrates the expression of an unqualified opinion.

AUDITOR’S REPORT
(APPROPRIATE ADDRESSEE)

We have audited the accompanying balance sheet of the ABC Central Bank as of [date], and the related 
statements of income, and cash flows for the year then ended. These financial statements are the responsibility
of the Central Bank’s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements
based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those Standards require that 
we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free
of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation.
We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of (or ‘present fairly, in all material respects,’)
the financial position of the Central Bank as of [date], and of the results of its operations and its cash flows
for the year[s] then ended in accordance with [International Accounting Standards] (and comply with [the law 
governing the central bank]).
/s/ AUDITOR

Date
Address

ކިޮމަޝން ިއންޓެގިްރީޓ ޕިޮލްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

215/2009/05 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ޤިާއމު  ް ނެޓްވާރކެއ ކޮމިްޕއުޓަރ ިމކިޮމަޝންގިައ  

ާ އިެދލައްވ ް ކޮށިްދނުމަށ ް މަަސއްކަތ ިމ ބޭނުންވެއެވެ. ް ކުރުމަށ

ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  2009 ިޑެސމްބަރު 02 (ބުދަ) ފަރާތްތަކުން،

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމކިޮމަޝނަށ

ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  2009 ިޑެސމްބަރު 10 (ބުރްާސފިަތ)

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009     

ކިޮމަޝން ިއންޓެގިްރީޓ ޕިޮލްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

215/2009/07 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ފްަސކޮޓިަރއެއް  ެ ިޢމާރާތުގ ހިުރ ިމކިޮމަޝން  

ް މަަސއްކަތްކުރުމަށ ިމ ބޭނުންވެއެވެ. ް ކުރުމަށ ް އެއަރކޯނ

2009 ިޑެސމްބަރ 9 (ބުދަ)  ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ިމކިޮމަޝނަށ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ

(އަންގާރަ)   15 ިޑެސމްބަރ   2009 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

އެދެމެވެ.  ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ް 11:00 އަށ ެ ދުވަހުގ

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

17 ނޮވެމްބަރ 2009    
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• Respond to ad hoc requests from the audit committee.

Internal Audit Section (IAS)

The audit firm is to coordinate with the audit efforts of IAS to maximize the effectiveness of audit services to the
MMA. Coordination does not, however, change the traditional role of either internal or external auditors. IAS provides 
services to the Bank that is broader than financial auditing, including operational audits and systems reviews. Thus,
IAS has an in-depth operational knowledge that is invaluable when considering the potential impact of the results of 
nonfinancial audits on the financial statements. The external audit, on the other hand, focuses primarily on providing
assurances as to the integrity of the MMA’s financial statements. As independent accountant, the audit firm has the
responsibility for determining the nature and extent of auditing procedures to be performed in order to report on the 
financial statements.

Accounts and Finance Section (AFS)

The Accounts and Finance Section conducts and controls all financial operations and transactions of the Bank and
is the primary contact for the audit firm. This Section effects and controls expenditures under the administrative and
capital budgets, and has the responsibility for the maintenance of, and control over, the Bank’s accounts and financial
records. AFS has the responsibility to prepare and provide schedules for the year-end audit of the MMA’s financial
statements. 

IV. Description of Required Services

The audit firm will perform comprehensive and adequate audit procedures, as required by International Standards on
Auditing (ISA), to enable it to express an opinion on the financial statements of the MMA as to whether the statements
fairly present the MMA’s financial position and the results of its operations. To achieve this objective, the audit firm
will examine the Bank’s accounting records and other supporting documents, and develop an audit plan and procedures 
to be performed. The suggested format for the audit opinion on the financial statements is shown in Box 1.

The audit firm shall review the Bank’s Annual Report before its publication against the audited financial statements to
ensure that information presented in the Annual Report is consistent with the figures presented in the audited financial
statements and in the accompanying notes and schedules in accordance with ISA.
In carrying out their assignments the staff of the audit firm will exercise the utmost discretion regarding all matters of
official MMA business and will not communicate to any person or entity any information known to them by reason of
this audit engagement, except with the prior approval of the MMA.

V. Schedule of Work

The audit firm will be required to provide audit services according to the following schedule:

Nature of Audit Procedures   Period of Performance
Initial audit planning, including update  1st December*
of audit program
Planning meeting     15th December*
Confirmation of selected account balances  Before end of January
Interim audit procedures    Before end of July
Year-end audit procedures    Before end of October 
Review of reports and statements   Before end of February
Issuance of audit report    Before end of March

Note: * If these days fall on a holiday the following working day would be considered
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issues currency, regulates the availability of the Maldivian rufiyaa and promotes its stability, licenses, supervises and
regulates institutions in the financial sector, formulates and implements monetary policy, and advises the Government
on issues relating to the economy and financial system in order to foster an environment conducive to the orderly and
balanced economic development of the Maldives.

Financial Resources

The financial resources of the MMA consist primarily of foreign currency held abroad on deposit and foreign currency
held in Male’ as cash together with debt extended to the Government in local currency.

Capital

The authorized capital of the Authority is four million rufiyaa and may be increased from time to time by such amounts
as may be proposed by the Board and approved by the President of the Republic. No reduction of capital shall be 
effected except by an amendment of the MMA Act (1981). As at 31st December 2008 the paid-up capital is one million 
rufiyaa.

All capital of the Authority, as and when issued, shall be for the sole account of the Government and shall not be 
transferable nor capable of being claimed in a court nor subject to mortgage.

The reserves comprises of the Foreign Asset Revaluation Reserve, General Reserve and Retained Profit. As per the
MMA Act (1981) the General Reserve account has now accumulated the maximum 200% of the authorized capital.

Governing Body

Maldives Monetary Authority Act (1981)

II. The External Audit Process of the Bank

The MMA Act allows an annual audit to be performed on the financial statements of the MMA by an external audit
firm acceptable to the Auditor General and issue an audit opinion on the financial statements.

III. Participants in the Audit Process

During the audit engagement, the audit firm will work with the Internal Audit Section.

Audit Firm

The audit firm will undertake the audit in accordance with International Standards on Auditing. Specifically, the audit
firm will obtain a sufficient understanding of the nature of the MMA’s operations, financial transactions, and system of 
internal controls that will enable it to plan the audit and determine the nature and extent of audit procedures required 
to perform the audit. The audit procedures will be designed to provide reasonable assurance of detecting errors and 
irregularities that are material to the financial statements.
The audit firm is expected to issue a management letter at the completion of the audit that describes weaknesses in the
MMA’s internal controls and operations identified during the course of the audit, together with proposed remedies.

To perform the above tasks, the audit firm must:
• Communicate and effectively coordinate the audit work with the Internal Audit Section so that its efficiency

may be enhanced.
• Remain current on the control environment surrounding financial significant systems so as to assess control

risk.
• Utilize computer technology to enhance the efficiency and effectiveness of audit procedures particularly

in the audit of currencies and securities.
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The Audit firm agrees to hold the confidential information in strict confidence and shall use it only for the specific
purpose necessary to perform the audit. 

The Audit firm shall not release, divulge, publish, transfer, sell, disclose or otherwise make the confidential information
known to any other entity or person.

The audit firm agrees to implement physical, electrical or managerial safeguard to prevent the unauthorized access to
confidential information.

The Audit firm agrees to promptly indemnify and hold harmless from, against and in respect of, and pay or reimbursed
for, any and all claims, demands, liabilities, losses, damages, costs and expenses of MMA, its employees, arising from 
breach by the audit firm of its obligation under this clause.  

The obligation to the Audit firm under this clause shall survive completing, canceling or terminating the Agreement.

Publicity Regarding Agreement
 

(a) Without the MMA’s prior review and approval in writing the firm shall not publicly release any statements
of the fact of the Agreement, including but not limited to the name of the institution

(b) The firm agrees not to refer to awards in commercial advertising in such manner as to state or imply that
the services or products provided are endorsed or preferred by the MMA or are considered by the MMA 
to be superior to other services or products.

Changes

The MMA may, at any time, by writing, require changes in the services to be performed by the firm.  If such changes
cause an increase or decrease in the firm’s cost or time required for performance of any services under the contract,
an equitable adjustment shall be made and the contract shall be modified in writing accordingly. The Governor must
pre-approve all work which is beyond the scope of this Request for Proposal.

No services for which an additional cost or fee that will be charged by the firm shall be furnished without the prior
written authorization of the Governor.

General Information 

The MMA reserves the right to accept or reject any or all submitted proposals for any reason. The MMA reserves the 
right to not award, award part of, or award the entire contract for the required services for any reason that is, in its 
opinion, in the best interest of the MMA. 

In addition to submission of the proposal by the date stated above, a firm submitting a proposal may, at the option of the
MMA, be required during the evaluation process to make a formal presentation to and/or attend a meeting to discuss 
the proposal. The MMA reserves the right to contact any references that may be listed in the proposal to validate any 
claims made by Offerors.  
The MMA will not be responsible for any oral explanations or interpretations of this request for proposal. 

MALDIVES MONETARY AUTHORITY
STATEMENT OF WORK FOR AUDIT SERVICES
2nd November 2009

I. Introduction and Client Background 
Activities

The MMA is established pursuant to the Law No. 6/81 (Maldives Monetary Authority Act). To this effect, the MMA 
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the audit approach, and the overall philosophy on auditing will be considered.

Relationship of Parties

The parties intend that the appointed firm shall perform the services provided for and described herein solely as
an independent contractor of the MMA and neither the firm nor any of its agents, employees or servants shall be
considered an agent or employee of the MMA.

Contract Termination 

Termination for Convenience:

Should either party wish to terminate the contract, they shall inform the other party to the agreement in writing 3 (three) 
months before the intended termination.
Termination shall be effective only after communication of written consent from both parties on agreed terms of such 
termination.

Invoicing

The Contractor agrees to submit itemized invoices to: 

Maldives Monetary Authority
Majeedhee Building
Male’, 20182
Republic of Maldives

The firm shall itemize time spent on the project on each invoice and each invoice must reference any applicable
Contract/Agreement number. Invoiced amounts will be paid Net, thirty (30) days from receipt and approval. Invoice 
approval will not be unreasonably withheld. 

Ownership

The MMA shall have the exclusive ownership of and right to use any documents or other tangible products of the 
services provided for herein, except to the extent that they incorporate property already owned by any other party 
including the audit firm. The audit firm shall inform the MMA of such ownership, shall license or obtain any necessary
license for the MMA’s use of such property, and shall hold the MMA harmless from any claims for unauthorized use 
of such property.

Disputes

Any dispute arising out of the performance of the Agreement shall be settled by mutual discussion. In any case if the 
parties fail to settle the dispute by mutual discussion the parties to the Agreement shall have the right to settle the 
matter through the Courts of the Republic of Maldives.

Assignment 

The audit firm shall not, without the prior written consent of the MMA, assign, transfer, pledge, hypothecate or
otherwise encumber its rights to receive payments from the MMA under the Agreement for any reason whatsoever.

Confidential Information

The Audit firm acknowledges that while executing the performance of the audit all the information verbal or written
shall be treated as confidential for the purpose of the contract.    
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the effort; (ii) a description of similar work performed for other organizations (samples of work products and a glossary 
of the specialized terminology that may be used in the proposal would be useful); and (iii) the names of at least three  
references for whom similar projects have been conducted and who can be contacted by the MMA (company name, 
address, telephone number and point of contact information is required). 

Schedule Applicable to this Request for Proposal

The following schedule applies to this solicitation. This schedule may be modified at any time at the discretion of the
MMA. 

Release Date for Request for Proposal:  19th November 2009
Written Questions Submitted:   3rd December 2009
Pre-Proposal Conference:    16th December 2009
Due Date for Response to the Proposal:   22nd December 2009
Selection of Contractor by:    24th December 2009

Proposal Submission

Proposals submitted for consideration are to be received in a sealed package containing one original (clearly marked: 
ORIGINAL) and two complete copies on or before 14:30 hours on 22nd December 2009. Proposals should be delivered 
to the following address:

Maldives Monetary Authority
Majeedhee Building
Male’ 20182
Republic of Maldives

Proposal Evaluation

Proposals will be reviewed by the Bid Evaluation Committee of the MMA, on the basis of the criteria listed below, 
and the contract will be awarded to the firm that submits a fully responsive proposal. The criteria are in random order
of importance.

a. International Orientation

Knowledge of international accounting (International Financial Reporting Standards and International Accounting 
Standards) and auditing standards and practices are important. Experience with application of these standards in 
other central banks is relevant. The combination of knowledge and experience in order to interpret the international 
accounting standards to the particular circumstances of the MMA is an important factor.
b. Personnel Assigned to the Team
Experience, professional reputation, training, and background of the proposed team are important factors in 
the evaluation of the proposal. The knowledge and integration of specialists of the audit team are important. The 
competence, motivation, and continuity of the personnel assigned to the audit team are also important factors.

c. Industry Expertise

The expertise of the audit firm as it relates to the principal business of the MMA will be evaluated. Knowledge of
international financial transactions and how to audit central banks will be considered.

d. Ability to Relate to the Bank

An understanding of the MMA’s business by the audit firm, as evidenced in the written proposals and possible
subsequent presentation, will be a factor in the selection of the audit firm. The adaptation of the proposed audit team,
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Past or current assignments which are similar in scope and content should be noted. Literature, references, and other 
information regarding the firm’s capabilities should be presented in Section VI.
 
2.Section II: Executive Summary

Section II, Executive Summary, should provide an overview of the proposed work, which demonstrates an understanding 
of objectives of the tasks to be performed and describes the approach that will be taken to achieve these objectives.

3. Section III: Response to Statement of Work

Section III, Response to Statement of Work, should describe the methodologies that will be employed and the 
approaches that will be taken to complete the work and include a preliminary work plan which shows the phasing 
of the work to be accomplished and products to be delivered in accordance with the time frames referenced in the 
Statement of Work. It is expected that a final work plan with firm scheduling of  tasks and deliverables will be agreed
immediately following contract award.

4. Section IV: Management Plan

For each task proposed, Section IV, Management Plan, should indicate the level of effort (person hours) expected to 
be committed by the firm and list the categories and number of personnel (for example, Partner, Senior Accountant,
Accountant) who would be assigned. The Management Plan should describe the role and responsibility of each 
member of the proposed project team, and include estimates by task of the level of effort proposed for each category of 
personnel. Resumes of personnel who would be assigned to the effort should be included in Section VI (Attachments). 
The MMA expects that all personnel proposed will, in fact, conduct the work. 

If some or all of the proposed work is to be subcontracted to another firm or individual for any reason, Section IV
must identify the work items that will be subcontracted, to whom, and the experience and qualifications of the firm
or individual. Resumes for key subcontractor personnel should be included in Section VI (Attachments). The MMA 
reserves the right to preapprove all subcontractors. 

5. Section V: Pricing

Section V, Pricing, must state all proposed pricing to complete the work, for each year of the work. Pricing information 
should not appear in any other section of the proposal. Proposal pricing is to be valid for a period of 120 days from 
the date of submission of the proposal. The MMA will not be responsible for any costs incurred by offerors in the 
preparation of their submissions. 

Pricing of professional fees for the requested services is to be quoted on a fixed basis, for each of the three years
involved. The composition of the proposed professional fees must be shown in two ways: (i) a schedule listing, for 
each category of personnel included in the proposed project team,   the total estimated hours, hourly rate, and estimated 
total professional fees; and (ii) estimates of the professional fees for each task included in the proposed work plan in 
total and by category of personnel. Section V should also provide estimates of project-related expenses (for example, 
travel, courier), including a not-to-exceed amount representing a percentage of total proposed professional fees, and 
should propose a formula for the release of progress payments. 

In addition, Section V must include a description of the facilities that the offeror would expect the MMA to provide 
(e.g., MMA office space for the project team, specifying duration and number of team members; telephone and other
communications and computing facilities; etc.). 

6. Section VI: Attachments

Section VI, Attachments, should contain supporting information referenced in other sections of the proposal. At a 
minimum, attachments will include: (i) the resumes of the personnel (including subcontractor personnel) proposed for 
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Maldives Monetary Authority
Male’, Republic of Maldives

Appointment of External Auditors—request for Proposals from Audit Firms to Undertake 
Audit Services

The Maldives Monetary Authority (MMA) is soliciting proposals from selected audit firms to provide audit services to
the Bank for a period of [three] years starting 28th December 2009. The appointed firm shall conduct the annual audit
and issue audit reports on the financial statements of the MMA. The proposal should be based on the work required for
this engagement and identified in the Statement of Work for Audit Services dated 19th November 2009 (Attachment I)

Audit firms are invited to submit their proposal no later than 14:30 on 22nd December 2009.  We expect to decide
which firm, if any, to engage for purposes of this work by 24th December 2009 and that work will commence on 28th
December 2009.
 
To ensure that the MMA receives proposals that meet established expectations and reflect a complete understanding
of the work required, a pre-proposal meeting will be held at the MMA’s headquarters building located at Majeedhee 
Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, 20182, Maldives on 16th December 2009 at 11.00am. The meeting will be 
held in the Conference Room at the 8th floor and will last approximately one hour.Answers by the MMA’s representatives
to questions and comments raised at the pre-proposal meeting will not be issued in writing; therefore attendance at 
the pre-proposal conference is mandatory.  Proposals submitted by firms that are not represented at the conference
will not be considered.   Audit firms are requested to respond with their firm’s intention regarding attendance at the
pre-proposal meeting with the number and names of representatives that will be attending. In addition, each firm is
requested to submit all questions and comments on this request for proposal in writing to the attention of Mr. Fazeel 
Najeeb, Governor, Maldives Monetary Authority, Majeedhee Building, 20182, Male’, Maldives; no later than14:30 on 
3rd December 2009.  We will distribute, in writing, at the pre-proposal meeting, answers to questions and comments 
received. 

The following information and instructions are provided to assist in preparing a proposal that will be acceptable to the 
MMA. 

Organization of the Proposal

Proposals submitted in response to this RFP must be comprehensive and in sufficient detail for the Maldives Monetary
Authority to easily understand all aspects. Responses should contain the sections described below. Responses that fail 
to adhere to or comply with the following format will not be considered.

1.Section I: Cover Letter

Section I, Cover Letter, must be signed by a person or persons authorized to submit the proposal and must delineate 
the representing firm’s ability to fulfill the tasks outlined in the Statement of Work.

The cover letter must clearly identify the Offeror and indicate specific points of contact for discussions and clarifications
of the proposal. Such points of contact will include names, titles, address (including email, if available), telephone, and 
facsimile numbers. A statement as to whether or not a conflict of interest might exist through the engagement of the
firm for this work should be supplied in this section.

The cover letter must explicitly indicate if the Offeror does, or does not accept the MMA’s standard contractual terms 
and conditions as identified in the RFP. In the event that the Offeror does not accept or wishes to discuss alternative
terms and conditions, the Offerer must explicitly indicate which items are not accepted and propose specific alternative
language as appropriate.   
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ޯ ލ ް އެންޑ ާ ަޝީރޢ ް އޮފ ފެކަލީްޓ

މައްޗަންގިޯޅ ިނކަގްަސމަގު،

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

(960) 33345239 ފެކްްސ: (960) 3345226 ފޯން:

157/2009/09 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ފޮތްތަކެއްޗާޕްކުރަންބޭނުންވެއްޖ

ބައެއްފޮތްތައް  ެ ލޯގ ް އެންޑ ާ ަޝީރޢ ް އޮފ ފެކަލީްޓ  

ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ޗާޕްކޮށްދެއްވާނެ ފެނަވަރުގިައ ް އޮފެްސޓ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ކޮއްދެއްވުމަށ ް މަަސއްކަތ ިމ ީވމާ،

ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  ާ(ހޯމަ) ފަރާތްތަކުން  23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމފެކަލީްޓއަށ

އަށް   11:00 ދުވަހުގެ  (ބުދަ)  ާ ވ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް އްެސިޓމޭޓ ް ިމފެކަލީްޓއަށ

29 ޛުލްޤިައދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009   

ކިޮމަޝން ިއންޓެގިްރީޓ ޕިޮލްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

215/2009/06 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ފަނިްގިފލާގިައ  ިތން ެ ިޢމާރާތުގ ހިުރ ިމކިޮމަޝން  

ެ ރޫމްގ ކޮންފަރެންްސ ެ ިމކިޮމަޝންގ އިަދ ބޭނުންވެއެވެ. ް ކުލަލުމަށ

ް މަަސއްކަތްކުރުމަށ ިމ ބޭނުންވެއެވެ. ް ިބއްލިޫރޖެހުމަށ ބައެއްގިައ

ވާ   8 ިޑެސމްބަރު   2009 ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ

ވަޑިައގެން  ް ިމކިޮމަޝނަށ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ (އަންގާރަ)

2009 ިޑެސމްބަރު 14 ވާ  ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް 11:00 އަށ ެ ދުވަހުގ (ހޯމަ)

އެދެމެވެ.

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

17 ނޮވެމްބަރ 2009   

ަސރިވްސ ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

       171-FD/IUL/2009 /126 ނަންބަރ:
 

ް ިއޢުލާނ
 

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު އަންދީާސިހާސބ
 

ކެނީްޓނު  ިބލިްޑންގގިައ އާދަމް  ޙަުސިއން ު ަޝީހދ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ިހންގިައދޭނެ

ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް ިމމަަސއްކަތ ީވމާ،

ދުވަހުގެ  އިާދއްތަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރ   22 ފަރާތްތަކުން

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ ިބލިްޑންގ ފާށަނާ އަށް، 10:00

ބުދަަ ދުވަހުގެ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

އެދެމެވެ.  ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ް އަށ  10:00

ު މަޢުލޫމާތ ހުށަހެޅުއްވީޭނ ު އަންދީާސިހާސބ ް ިމމަަސއްކަތަށ

ހަމައެކިަނ ގީަޑގިައ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ެ ދުވަހުގ އޮންނަ ް ާސފުކުރަނ

ފަރާތްތަކަށެވެ. އަންނަ ް ާސފުކުރަނ ު މަޢުލޫމާތ

1430 ާ 01 ޛުލިްޙއްޖ  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ް ްސކޫލ ދަރުމަވަންތަ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

         04DS/2009/07 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ކުރުމަށް  ް އަޕްޑޭޓ ބޯޑު  ް ޕެނަލ މިެއން  ެ ިމްސކޫލްގ  

ބޭނުންވެއެވެ.

ް ބޭފުޅުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ުމެންދުރުފަހު 14:00 އަށް  ދުވަހ އަންގާރަ ާ  22 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

25 ނޮވެމްބަރ  ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މައުލޫމާތ ެ ދުރުވ ް ްސކޫލަށ

ްސކޫލަށް  ް މެންދުރުފަހު 14:00 އަށ ެ ދުވަހުގ ބުދަ ާ 2009 ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ެ ދުރުވ

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009  
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ިޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައ ެ ކިުޅވަރުގ

ިހއުމަނިްރޯސަސްސ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ްސޕޯރޓްްސ ް އެންޑ ު ޔޫތ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

FS-141/2009 /24 :ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް  ް މަަސއްކަތްތައ ާ ިތީރގިައ ިމދަންނަވ  

ވެއްޖެއެވެ. ް ހޯދަންބޭނުނ

ް ގޯލްތައ ާ ހަލާކުވެފިައވ ެ ަސރަޙައްދުގ ް ްސޓިޭޑއަމ .01  

މަރާމާތުކުރުން.

ް ގޭޓްތައ ާ ހަލާކުވެފިައވ ެ ަސރަޙައްދުގ ް ްސޓިޭޑއަމ .02  

މަރާމާތުކުރުން.

ކޮށްދެއްވުމަށް  ް ިމމަަސއްކަތްތައ ީވމާ، 

23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވާ  ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ

ިޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައގެ  ެ ކިުޅވަރުގ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ ހޯމަ

ް ވަޑިައގެނ އެކުވިެނ) ކިުޅވަރު  (މާލޭ ކޮޓިަރއަށް  ާ ޖަލާްސކުރ

ވާ   2009 ނޮވެމްބަރ   25 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

ިޚދުމަތްތަކާބެހޭބިައގެ  ެ ކިުޅވަރުގ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ ބުދަ

ް ވަޑިައގެނ އެކުވިެނ) ކިުޅވަރު  (މާލޭ ކޮޓިަރއަށް  ާ ޖަލާްސކުރ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

 

ހޯދުމަށް ިމ  ް ފަރާތެއ ކޮށްދެއްވާނޭ ް ިމ މަަސއްކަތްތައ  

ނޮވެމްބަރ  2009)   141-FS/2009/23 އީޮފހުންކިުރ

ް ދެފަރާތުނ ހުށަހަޅާފިައވީަނ ު ިހާސބ އަންދީާސ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނާ

ބިާޠލުކޮށީްފމެވެ. ް އަންދީާސިހާސބުތައ ިމ ކަމަށްވީާތ

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

17 ނޮވެމްބަރ 2009   

ް ްސކޫލ ާ މީަޖިދއްޔ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

   MS/2009/04  :ުނަންބަރ        

 

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ިމ ްސކޫލްގެ ިތީރގިައވާ މަަސއްކަތްތައް ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

ްސކޫލް ގިޯތތެރެއަށް ވިެލލުން. *

ޕިްރނިްސޕަލް ރޫމް މަރާމާތުކުރުން. *

ކުލަލުން. ިއމާރާތްތަކުގިައ *

މަރާމާތުކުރުން. ފާޚާނާ 3 *  

މަރާމާތުކުރުން. ް ޑްެސކ *

ގަތުން. ޕްލްާސިޓކް ގޮނިޑ *

ބަދަލުކުރުން. ވިައރު ް ކަރަންޓ ެ ޢުލޫމްގ ް ދާރުލ *

ހެދުން. ް ލީޮބއެއ *

ހޯދުން. ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ އީޭސ ް ކޮމިްޕއުޓަރލެބ *

ފަރާތެއް  ިވއްކާނެ ް ކިެމކަލ ިއކިްއޕްމަންޓިާއ ލެބޯޓީްރ *  

ހޯދުން.

އިެދލައްވާ  ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް މަަސއްކަތްތައ ިމ ީވމާ،  

ެ ދުވަހުގ ހޯމަ ާ 2009ވ ނޮވެމްބަރ   23 ފަރާތްތަކުން،

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ްސކޫލަށ ިމ ް 2:00 އަށ ު މެންދުރުފަހ

ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ ކިުރން 2:00ގެ ު މެންދުރުފަހ

އެދެމެވެ.  

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

17 ނޮވެމްބަރ 2009  

05)
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ް ްސކޫލ މުޙިްޔއީްދން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

MUH-B/IU/2009/18 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

މަަސއްކަތްތައް  ެ މަރާމާތުގ ާ ިތީރގިައވ ެ ިމްސކޫލްގ  

ް ިމމަަސއްކަތ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ ާ ީވމ ބޭނުންވެއެވެ. ް ކުރުމަށ

ނޮވެމްބަރ   19 ފަރާތްތަކުން، ަޝއުޤުވިެރވާ  ކޮށްދެއްވުމަށް 

ދުރުވެ  ް ްސކޫލަށ ިމ ް ދުވަހުގެ 11.30 އަށ ބުރްާސފިަތ ާ 2009 ވ

ާ ވ 2009 ނޮވެމްބަރ   23 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް އަށ  14.00 ެ ދުވަހުގ ހޯމަ

އެދެމެވެ.

މިުށޖެހުން  2 ކްލްާސރޫމްގިައ  

އްުސކުރުން ފިައ ެ މޭޒުގ ޖެހުމިާއ 5 ު 2 މޭޒ  

ކާނު ހެދުން  ްސކޫލް ގިޯތތެރޭގިައ  

އެހިެނހެން ކިުދކިުދ މަަސއްކަތް   

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009  

ް ްސކޫލ މުޙިްޔއީްދން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

MUH-B/IU/2009/17 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

             

ހޯއްދެވުމަށް  ް ފަރާތުނ ެ ީޕ.ީޓ.އޭގ ެ ްސކޫލްގ ިމ  

ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ ހައްދަވިައ ދެއްވާނެ ވިައޓްބޯޑު  ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ާ ހަދ ު ވިައޓްބޯޑ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ  ާ ީވމ ބޭނުންވެއެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ  ފަރާތްތަކުން، ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ހަރުކޮށިްދނުމަށ

ދުރުވެ  ް ިމްސކޫލަށ ް ދުވަހުގެ 10.00 އަށ ބުރްާސފިަތ ާ 2009 ވ

ވާ   2009 ނޮވެމްބަރ   23 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް އަށ  13.00 ެ ދުވަހުގ ހޯމަ

އެދެމެވެ.

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009  

ް ްސކޫލ ދަރުމަވަންތަ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

         04DS/2009/06 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

މަރާމާތުކުރަން  ް ިއމާރާތުގެބައެއ ެ ްސކޫލްގ ިމ  

ކޮށްދިެވދާނެ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ ް ިމމަަސއްކަތ ބޭނުންވީާތ،

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ

ނޮވެމްބަރ ފަރާތްތަކުން، 22 ާ އިެދލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   13:00 މެންދުރުފަހު  ެ ދުވަހުގ އިާދއްތަ ާ ވ  2009

 25 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ެ ދުރުވ ް ިމްސކޫލަށ

ްސކޫލަށް  ިމ ް ދުވަހުގެ 13:00 އަށ ބުދަ ާ 2009 ވ ނޮވެމްބަރ

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ެ ދުރުވ

16 ނޮވެމްބަރ 2009  

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ އޮތިޯރީޓ ކިޮމއިުނކަޭޝން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

12/2009 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

އީޮފހުގެ  ް އެއްގޮތަށ ާ ކުރެހުމ މަޢުލޫމާތިާއ ދޭ ިމއޮތިޯރީޓން  

ް ހެދުމަށ ް ތަކެއ ްސޓަޭޝން ް ވާރކ ާ ޕިާޓަޝންޖަހ ިއދީާރބިައގިައ

ް އެއްގޮތަށ މަޢުލޫމާތިާއ ިމމަަސއްކަތް، ީވމާ، ވެއެވެ. ް ބޭނުނ

23 ނޮވެމްބަރ  ކޮށްދެއްވުމަށް އިެދވަޑިައގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން،

އަށް  ިބލިްޑންގ  ް ޓެލެކޮމ އަށް   10.00 ދުވަހުގެ   2009

ނޮވެމްބަރ   25 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަގ ް އަށ 2009 ދުވަހުގެ 11.00

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

17 ނޮވެމްބަރ 2009  
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ް ްސކޫލ ޖަމާލުއީްދން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

JS-B /08/2009 ނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

އަންދީާސ ިހާސބު ބޭނުންވެއްޖެ   

ކޮށްދޭނެ  ް މަަސއްކަތ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ެ ްސކޫލުގ ިމ  

ބޭނުންވެއްޖެ. ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ

ލުން. ގިޯތތެރެއަށް  ކިަށވިެލ .1  

ލުން. ު ދަވާދ އިާއ ކުލަ ިޢމާރާތުގިައ .2  

ްސޓޭޖް ހެދުން. ް އަލުނ ްސޓޭޖް ނަގާ  ލަކިުޑ ހޯލުގެ  .3  

ކުރުން. ު މަރާމާތ ް ތަނ ް ތަނ ް ބައެއ ެ ިޢމާރާތުގ .4  

އިަމއްލަ  ް އެއްގޮތަށ ާ މަޢުލޫމާތ ދެވޭ ް ްސކޫލުނ ީވމާ،  

ް ފަރާތްތަކުނ ބޭނުންވާ  ް ކޮށިްދނުމަށ ް ިމ މަަސއްކަތ ތަކީެތގިައ

އަށް   10:30 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރ   22

ު ާސފުކުރުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ްސކޫލަށ ިމ

ދުވަހުގެ 10.30 އަށް  ބުރްާސފިަތ ާ ނޮވެމްބަރ 2009 ވ  25

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް އްެސިޓމޭޓ ް ްސކޫލަށ ިމ

28 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

15 ނޮވެމްބަރ 2009     

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

    ADM-MPL/2008/79 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ އަންދީާސ ިހާސބު ބޭނުންވެއްޖ

ބައެއް  ެ ިޢމާރާތުގ ހިުރ އީޮފްސ  ް ޕްޯސޓ ެ ހުޅުމާލ  

ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ ް މަަސއްކަތ ު މަރާމާތ

ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ، ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދަނ

ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރ   22 ފަރާތްތަކުން،

ް ވަޑިައގެނ ް އީޮފހަށ ް ޕްޯސޓ ެ ހުޅުމާލ ކިުރން 16:00ގެ

ވާ   2009 ނޮވެމްބަރ   24 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް 16:00 އަށ ެ ދުވަހުގ އަންގާރަ

ް ާސފުކުރަނ ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ ް ގޮތުނ ގުޅޭ ާ ިމކަމ އެދެމެވެ.

3350713 އާ  ު ނަންބަރ ެ އީޮފހުގ ް ޕްޯސޓ ެ ހުޅުމާލ ބޭނުންވާނަމަ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ ގުޅާލަ

 ADM-MPL/2009/72 ކިުރ  ް ބެހޭގޮތުނ ާ ިމކަމ  

މުއްދަތުގިައ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ގިުޅގެން ިއޢުލާނާ ު ނަންބަރ

ބިާޠލުކޮށީްފމެވެ. ް އެ ިއޢުލާނ ހުށަހަޅާފިައ ނުވީާތ ު އަންދީާސިހާސބ

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430   

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ަސރިވްސ ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

       171-FD/IUL/2009/127 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު އަންދީާސިހާސބ

ގިައ  ިބލިްޑންގ ް އާދަމ ހަުސިއން ު ަޝީހދ  

ް ްބަލަހައްޓިައދޭނެފަރާތެއ ިާލފްޓްތައާްސރިވްސކޮށ ބޭނުންކުރަމުންދ

 171-FD/IUL/2009/124 ު ނަންބަރ ކުރެވުނު ް ހޯދުމަށ

ވަޑިައގެންނިެވ ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނާ

ބިާޠލުކޮށީްފމެވެ. ް ިއޢުލާނ ިމދެންނިެވ ް މަދުކަމުނ ް ފަރާތްތައ

ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް ިމމަަސއްކަތ ީވމާ،

ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރ   22 ފަރާތްތަކުން

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ އަށް  ިބލިްޑންގ  ފާށަނާ ް އަށ  11:00

އަންގާރަ  ާ 24 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ފަހު، ް ާސފުކުރެއްވުމަށ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ް އަށ ދުވަހުގެ 11:00

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  
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ކިޮމަޝން ަސރިވްސ ް ިސިވލ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

188-A/ 2009/49 ނަންބަރު:

ާ ގްަސދުކުރ ް ިހންގުމަށ ް ފަރާތުނ ެ ިމކިޮމަޝނުގ

ު ތައްޔާރ ް މީެޓިރއަލ ް ޕްރޮގްރާމްތަކަށ ޓްރިެއިނންގ

ެ ވެއްޖ ް ބޭނުނ ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ

ިހންގުމަށް  ް ފަރާތުނ ެ ކިޮމަޝންގ ަސރިވްސ ް ިސިވލ  

ް މީެޓިރއަލ ް ޕްރޮގްރާމްތަކަށ ޓްރިެއިނންގ ާ ގްަސދުކުރ

ު ނަންބަރ ިއޢުލާން ކުރެވުނު ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ

ް ގިުޅގެނ ާ އ ނޮވެމްބަރ 2009)  188-A/ 46/2009

ނުވީާތ، ހުށަހަޅުއްވާފިައ ު އަންދީާސިހާސބ ް ފަރާތަކުނ އެއްވްެސ

ެ ހުށަހެޅުމުގ ު އަންދީާސިހާސބ ް އަލުނ ް ބިާޠލުކޮށ ް ިއޢުލާނ އެ

ހުޅުވާލިައީފމެވެ. ު ފުރަުސތ

ކިޮމަޝނުންދޭ  ް ފަރާތްތަކުނ ާ ކިުރމިަތލ ް ިމކަމަށ ް ިމގޮތުނ  

ް ތައްޔަރުކޮށްދެއްވަނ ތަކިެތ  ާ ިތީރގިައވ އެއްގޮތަށް  ާ މަޢުލޫމާތ

ޖިެހލައްވާނެއެވެ.

ް މެނުއަލްތައ ޓްރިެއިނންގ  •  

މީެޓިރއަލްްސ ޓްރިެއިނންގ  •  

ޕްރެޒެންޓަޭޝން ޯ ީވިޑއ  •  

ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް މަަސއްކަތްކޮށިްދނުމަށ ިމ ީވމާ،

ދުވަހުގެ 10:00 އަށް  ހޯމަ ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ފަރާތްތަކުން،

ވަނަ   5 ިބލިްޑންގ ް ީލފ ް މެޕްލ ގ.  ާ ިއދާރ ެ ިމކިޮމަޝންގ

ު މައުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ރޫމަށ ީމިޓން ހުންނަ ފަނިްގިފލާގިައ

ދުވަހު  ބުދަ ާ 2 ިޑެސމްބަރ 2009 ވ ފަހު، ް ާސފްކުރެއްވުމަށ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ް އަށ 10:00

ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނާ ިމ  

ފެކްްސ  ފޯނާއެވެ. ު ނަންބަރ  3303647 ގުޅުއްވީާނ،

ްރެހީަކ އެޑ ް ީއ.މިެއލ އެވެ. 3303648 ނަންބަރީަކ،

admin@csc.gov.mv އެވެ. 

1  ޛުލިްޙއްޖާ  1430   

18 ނޮވެމްބަރ 2009   

އޮތިޯރީޓ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހައިުސންގ،

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

   202-TA(B)/IUL/2009/113 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ހަދަންބޭނުންވެއްޖ ް ޮސފްޓްވެއަރއެއ ކޮމިްޕއުޓަރ

ޮސފްޓްވެއަރއެއް  ކޮމިްޕއުޓަރ  އޮތިޯރީޓއަށް  ިމ  

ހަދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 24 ފަރާތްތަކުން،  ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

ިމއޮތިޯރީޓއަށް  ް އަށ  14:00 ދުވަހުގެ   2009 ނޮވެމްބަރ

ިޑެސމްބަރ   01 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ

އްެސިޓމޭޓް  ް ިމއޮތިޯރީޓއަށ ް އަށ  14:00 ދުވަހުގެ   2009

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430    

17 ނޮވެމްބަރ 2009             

ާ ިއްސލިާމއްޔ ް ޢަރިަބއްޔަތުލ ް އަލްމަދްރަަސތުލ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

 B-MAI/MIS/2009/19: ު ނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ކިުނކަހިައ  ެ މަގުތަކުގ ާ ވަށިާއގެންވ ގީޯތގެ ިމމަދްރާަސގެ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއްހޯދުމަށ އުކާލަދޭނެ ކިުނ

ް ފަރާތްޕުޅުތަކުނ ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

އަށް   11:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރު   22

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް މަދްރާަސއަށ ިމ

އަށް   11:00 ދުވަހުގެ  ހޯމަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރު   23

ހުށަހެޅުއްވުން އަންދީާސިހާސބު  ް ވަޑިައގެނ މަދްރާަސއަށް  ިމ

އެދެމެވެ.

29 ޛުލްޤިައދާ 1430   

16 ނޮވެމްބަރު 2009  

1)

mailto:admin@csc.gov.mv
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ިރޯސަސްސ، ް ިހއުމަނ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ްސޕޯޓްްސ ް އެންޑ ް ޔޫތ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 HR-E/2009/181 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

އެމްޕްލިޯއމަންޓް  މަަސއްކަތްކުރުމަށް  ިދވިެހރާއްޖޭގިައ   

ަސބަބުތަކާހުރެ އިެކއިެކ ު އައުމަށްފަހ ެ ރާއްޖ ިލިބގެން، ް އެޕްރޫވަލ

ިބދީޭސން ފޮނުވިައދޭންޖެހޭ ް ގައުމުތަކަށ ެ އީެމހުންގ ާ އަނބުރ

އެއަރ ާ ބޭނުންވ ް ފޮނުވިައިދނުމަށ ް ގައުމުތަކަށ ެ ިބދީޭސންގ އެ

ބޭނުންވެއެވެ. ް ނެގުމަށ ް ިޓކެޓ

ާ ބޭނުންވ ް ފޮނުވަނ ިބދީޭސން ިމގޮތުން،

ްސީރލަންކާ، ިއނިްޑއާ،  ބަންގްލަދްޭޝ، ތެރޭގިައ ގައުމުތަކުގެ 

ް ިދވިެހރާއްޖެއަށ ފަދަ ިފިލީޕންްސ އިަދ ް ތިައލެންޑ ނޭޕާލް،

ް ޤައުމުތައ އަންނަ ޢާންމުކޮށް  ިބދީޭސން މަަސއްކަތްކުރުމަށް 

ިހމެނެއެވެ.

ިބދީޭސން  ިމފަދަ  ް ގިުޅގެނ ާ ިމިންސޓީްރއ ިމ  ީވމާ،  

ް ިއނިްތޒާމ ެ ފޮނުވާލުމުގ ް ގައުމުތަކަށ ެ އީެމހުންގ ާ އަނބުރ

ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުގުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ ހަމަޖައަްސިއދޭން

ކިުރން  ެ ދުވަހުގ އިާދއްތަ ާ ވ  22 ނޮވެމްބަރު   2009

ދެންނީެވމެވެ. ް އެންގެވުމަށ ް އެކަނ ް ިލޔުމުނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ

ކިުރން  ެ ތީާރޚުގ ިމ ދަންނަވަމެވެ.  އިަދ  

އެޑްރްެސ ް ީއމިެއލ ިމިންސޓީްރގެ ިމ ް ގިުޅގެނ ާ ިމކަމ

ީއމިެއލް  ާ ފޮނުއްވ ް އަށ  efs@employment.gov.mv

ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ވާހަކަވްެސ ދެންނީެވމެވެ.

28 ޛުލްޤިަޢދާ 1430       

15 ނޮވެމްބަރ 2009        

ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

138-PRC/IUL/2009/40 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ގެންދާ  ް ބަލަހައްޓަމުނ ް ފަރާތުނ ިމިންސޓީްރގެ ިމ  

ޙަވާލުވާނެ ާ މަަސއްކަތ ެ ާސފުކުރުމުގ ާ ފޮޅ ާ ކިުނކަހ ެ ދަރުބާރުގޭގ

ވެއެވެ. ް ބޭނުނ ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ

ަޝއުގުވިެރވެލައްވާ  ދެއްވަން ް ިޚދުމަތ ިމ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރ   22 ފަރާތްތަކުން،

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ ް އަށ  10:00

ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ ނޮވެމްބަރ 2009 ވ  25 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް އްެސިޓމޭޓ ް އަށ 1:00

އޮންނީާނ  ް ބައްދަލުވުންތައ ާ ބާއްވ ް ގޮތުނ ިމކަމާބެހޭ  

ހުންނީާނ ިމިންސޓީްރ ީމިޓންގ ރޫމްގައެވެ. ިމ ިމިންސޓީްރގެ ިމ

އީަމީނމަގުގައެވެ. އަޑުކިުރމިަތން މާފަންނު

30  ޛުލްޤިަޢދާ  1430  

17  ނޮވެމްބަރ  2009  

ާ ިއްސލިާމއްޔ ް ޢަރިަބއްޔަތުލ ް އަލްމަދްރަަސތުލ

ެ މާލެ،ިދވިެހރާއްޖ

B-MAI/MIS/2009/21: ު ނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ިހފަނ ް ކުއްޔަށ

ބިަދގެ  ކާގެއިާއ އިަދ ް ބާތުރޫމ ް އެޓޭޗ ް ިމމަދްރާަސއަށ  

ކުއްޔަށިްހފަން  26 ކޮޓިަރ ހިުރ ު ފަރީުނޗަރާއެކ ް ގޮތަށ ިހމެނޭ

ކޮޓިަރއަށްވުރެ   2 މެންޓެއްގިައ ް އެޕާޓ ީވމާ، ބޭނުންވެއެވެ.

ާ ދެއްވ ް ކުއްޔަށ ް އެޕާޓްމެންޓ ާ ތައްޔާރުކޮށްވެފިައވ ް މަދުނުވާގޮތަށ

ދެއްވާނަމަ، ް ކުއްޔަށ ް އެޕާޓްމެންޓ ް ިމމަދްރާަސއަށ ފަރާތްތަކުން،

ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  އަންގާރަ ާ 01 ިޑެސމްބަރު 2009 ވ

ާސފްކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް މަދްރާަސއަށ ިމ

ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  ބުރްާސފިަތ ާ 03 ިޑެސމްބަރު 2009 ވ

ު އަގ ކުރައްވިައ ް ކިުލބަޔާނ ާ ކަނޑައަޅުއްވ ް މްަސދުވަހަކަށ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

16 ނޮވެމްބަރ 2009   
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ޕލކ އޯގަނިައޒަޭޝން ޓްރިޭޑންގ ް ްސޓޭޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

        60-ADM/2009  /283 ނަންބަރު:

ިއޢުލާނު

ް އެހިެނހެނ އިަދ ިހލަވިެލ ިހލައިާއ ގެންނަ ް ބޭރުނ ް ރާއްޖޭނ

ގުދަނުގިައ ް ބާލިައގެނ ް ބޯޓުނ ާ މުދ ކޮންްސޓްރަކަްޝން

ކޮށިްދނުމާބެހޭ ު ކަމާލ

ދުވަހުގެ  ު އެއްއަހަރ ް ފަރާތުނ ެ ިމއޯގަނިައޒަޭޝންގ  

ިހލަވިެލ ިހލައިާއ ގެންނަ ް ބޭރުނ ރާއްޖިެއން ް މުއްދަތަށ

ް ބާލިައގެނ ް ބޯޓުނ ާ މުދ ކޮންްސޓްރަކަްޝން ް އެހިެނހެނ އިަދ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕަބިްލކ ޯ އްެސީޓއ ހުންނަ ހުޅުމާލޭގިައ އިަދ ިތލަފިުށ ކ.

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއ ކަމާލުކޮށްދޭނެ ގުދަނުގިައ ކޮމްޕީެނގެ

ކޮށްދެއިްވދާނެ  ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ ް ިމމަަސއްކަތ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ  (އަންގާރަ)  2009 ނޮވެމްބަރ   24 ފަރާތްތަކުން

ގެ މިައ  ކޮމްޕީެނ ް ިލިމޓެޑ ް ޕަބިްލކ ޯ 10.00 އަށް އްެސީޓއ

1 ިޑެސމްބަރ  ހޯއްދެވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ެ ޙިާޟރުވ ް އީޮފހަށ

ޕަބިްލކް  ޯ އްެސީޓއ ް ދުވަހުގެ 10.00 އަށ 2009 (އަންގާރަ)

ހުށަހެޅުއްވުން ް އްެސިޓމޭޓ ް އީޮފހަށ މިައ ކޮމްޕީެނގެ ް ިލިމޓެޑ

އެދެމެވެ.

އިަދ  ިހލަވީެލގެ  ިހލައިާއ ހުށަހަޅުއްވީާނ އަގު   

ު އަގ ޓަނަކަށްޖެހޭ ެ މުދަލުގ ކޮންްސޓްރަކަްޝން  ް އެހިެނހެނ

ތެރިެއން ީމގެ ރިުފޔިާއންނެވެ. ިދވިެހ ް އެނގޭނެހެނ ވިަކން

ް އެނގެނ ވިަކން  ު އަގ ބްަސތާއަކަށްޖެހޭ ިހލަވީެލގެ ިހލައިާއ 

ް ބާލިައގެނ ް ބޯޓުނ ހުށަހަޅުއްވީާނ  ު އަގ ވާނެއެވެ.  ް އޮންނަނ

ް ޕަބިްލކ ޯ ހުންނަ އްެސީޓއ ހުޅުމާލޭގިައ އިާއ އިަދ ިތލަފީުށގަ ކ.

ަސރަހައްދުގިައ ް ްސޓޯރޭޖ ނުވަތަ ގުދަނުގިައ ކޮމްޕީެނގެ ް ިލިމޓެޑ

ެ ކޮންމ ފިައާސ ދެވީޭނ ެ ިމމަަސއްކަތުގ ކަމާލުކޮށްދޭނެ އަގެވެ.

ިނމުމުންނެވެ. މުދާބާލިައ ބޯޓަކުންވްެސ

ިމލްކުގިައވާ  ެ އެފަރާތެއްގ ހުށަހަޅުއްވިާއރު ު އަގ  

ތަފީްޞލިާއ ތަކީެތގެ ބޭނުންކުރާނެ ް ިމމަަސއްކަތަށ

ް ފޮޓޯކީޮޕއެއ ެ ރިަޖްސޓްރަޭޝންގ ކުންފީުނގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ

ާ ބޭނުންވ ް ކުރުމަށ ް ިމމަަސއްކަތ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

ިއްސކަންދެވޭނެ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ިމލްކުގިައވ ެ އެފަރާތެއްގ ތަކިެތ

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަވްެސ

ނުލައްވާ  ެ ޙިާޟރުވ ާސފުކުރައްވަން ު މަޢުލޫމާތ  

ް ފުރަުޞތުދެވެނ ެ ހުށަހެޅުއްވުމުގ ް އްެސިޓމޭޓ ް ފަރާތްތަކަށ

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ ނޯންނާނެ
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އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

I/MPAO/2009/13 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ް އީޮފހަށ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

ް ހެދުނ ް ިޑޒިައންއެއ ް ގްރިެފކ ބްރޭނިްޑންގ

ިޑޒިައންއެއް  ް ގްރިެފކ ބްރޭނިްޑންގ ް އީޮފހަށ ިމ  

 MPAO/I/2009/11 ު ނަންބަރ ިޢޢުލާން ކުރެވުނު ް ހެދުމަށ

ު ޢަދަދ ގެޒެޓް: ެ ަސރުކާރުގ ިދވިެހ (09 ެސޕްޓެމްބަރ 2009،

ް ވަރަށ ާ އެކީަށގެންވ ު އަންދީާސިހާސބ ް ގިުޅގެނ އިާއ (67

ކޮށީްފމެވެ. ް ބިާޠލ ް ިއއުލާނ އެ ނުވީާތ ިލިބފިައ

ދެންނީެވމެވެ. ިމވާހަކަ ާ މަޢުލޫމާތަށްޓަކ ީވމާ،

އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

20379 ު އީަމީނމަގ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

3309908 ނަންބަރު: ފޯން

3307759 ފެކްްސ:

admin@pension.gov.mv ީއމިެއލް:

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމަބަރ 2009  

mailto:admin@pension.gov.mv
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MALDIVES PENSION ADMINISTRATION 
OFFICE

MALÉ, REPUBLIC OF MALDIVES

Request for a Logo and Graphic/Visual Design
Date: November 18, 2009

No: MPAO/I/2009/14

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.

The main functions of the Pension Office are the:
1. Administration of the pension schemes established 

under the Act;
2. Provision of the Maldives Retirement Pension;
3. Disbursement of the Maldives Old-Age Basic 

Pension;
4. Formulation of regulations, standards and 

guidelines to operate the pension schemes 
established under this Act;

5. Creation of public awareness on the pension 
schemes established under this Act; and

6. Other duties as may be necessary to discharge the 
functions under the Act.

2. Purpose for this Request for Proposal
As a new administrative body, the MPAO requires a graphic/
visual identity that includes both a logo as well as style and 
design templates for the following products:  letterhead, a 
business card, a Powerpoint presentation, a report and a website.  
Graphic/visual branding will be used for all internal and public 
documents issued by the MPAO.

3. Requirements for the Request for Proposal
To best identify and brand the MPAO, each design company is 
requested to provide a logo with style and design templates for 
letterhead, a business card, a Powerpoint presentation, a report 
and a website by the required deadline (see #8).

a. Logo Requirements: 
• The logo size must not be less than 130 x60 

pixels. 
• The logo should be vector-based.
• Not more than three colours should be used.

4. Design Concepts
• The design of the logo and the templates should 

reflect the concepts on which the MPAO is based: 
trust, security and a safety net.

• The design of the logo and the templates should 
be visually attractive and distinguished.

• The design of the logo may use the acronym of 
the ‘Maldives Pension Administration Office’
(ie. MPAO) or part of the name, but it is not a 
necessity.

• Conceptual objects can be used to better reflect
the Office on the logo.  Typographic logo designs
can be also used.

5. Assessment of Bids
• Proposals must identify the qualifications and

experience of the designer(s) and the firm (if
applicable).

• Logos and style/design graphics showing a more 
distinct design will be more highly considered.

• The creativity of the logo and the style/design 
template will be highly considered.

• Best value for money is also a criterion.
• Points will be awarded for each factor.  The 

company with the most number of points will be 
the successful bidder.

6. Delivery Method
• All logos and graphics must be copied to a 

compact disk in either .tiff or other form with a 
transparent background.

• With the submission of the logos and the designs, 
the designers should submit a coversheet with 
the designer’s name, contact details and an e-
mail address, price, along with a brief written 
explanation of the concepts used in the logo and 
the graphic designs.

• The cover sheet must detail the colours and the 
font used in the logo and visual designs.

7. Pricing
The price of the logo and the style and design templates should 
not exceed more than Rf 9000.

8. Deadline
All designers must submit 1) the logo, 2) the style and design 
templates for letterhead, a business card, a Powerpoint 
presentation, a report and a website and 3) a quoted price 
for each grouping before 07 December 2009 at 16:00 hours 
to the Maldives Pension Administration Office at Ameenee
Magu 20379, Male’, Maldives. Submissions received past this 
deadline will not be considered.
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ް ިލިމޓެޑ ް ޔިުޓިލީޓޒ ް ެސންޓްރަލ ު ަސއުތ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

SCUL/AD/2009/1082 :ުނަންބަރ  

ތީާރޚް:  18 ނޮވެމްބަރ 2009   

ް ިއޢުލާނ

ު ނަންބަރ ިއޢުލާން ކިުރ ކުންފިުނން ިމ

ގިުޅގެން  ިއޢުލާނާ ޖިެހ ގިައ  SCUL/AD/2009/1034 

ތަކިެތ ިމ ް އަލުނ ް ިހތްހަމަނުޖިެހގެނ ު މެދ ާ ިބޑްތަކ ހުށަހިެޅ

ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއ ަސޕްލިައ

ިސްސޓަމް  ިމ އީޮފހަށް 12 މަލިްޓފަންކަްޝން ީވމާ،  

ފެކްްސ އިަދ ްސކޭނަރ ޕިްރންޓަރ،  ިޑިޖޓަލް  ކީޮޕ، ޯ (ފޮޓ

ތަކިެތ ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ިމ ކުރެވޭ)

މަދުވެގެން  ެ އެންމ ް ިސްސޓަމުނ މަލިްޓފަންކަްޝން ިމ  

ޖެހޭނެއެވެ. އިަދ  ް ކުރެވެނ ް ގެ 20 ގަޑު ޕިްރންޓ ް A4 ަސިއޒ

ިތީރގިައ ޓޯނަރގެ އިަދ ް ޑްރަމ ް ިރޕްލްޭސމަންޓ ް ިއތުރުނ ީމގެ

ް އެކުލެވެނ ިބޑުގިައ ް ގޮތަށ އެގޭނެ ވިަކވިަކން ް މަޢުލޫމާތުތައ ާ ިމވ

ވާނެއެވެ.

ު އަގ .1      

އަދަދު  ނެގޭ/ ޕިްރންޓް ކުރެވޭ ް ަސިއޒ  A4 .2      

ފަރާތްތަކުން 24 ނޮވެމްބަރ  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ  

ެސންޓްރަލް  ު ަސއުތ ް ހެނދުނު 11.00 އަށ ެ ދުވަހުގ 2009 ވަނަ

ެ އެންމ ކޮށްދެވޭނެ ިމ ތަކިެތ ަސޕްލިައ ް އަށ ް ިލިމޓެޑ ް ޔިުޓިލީޓޒ

އިަދ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް ތައ ު ަޝރުތ އަގަކިާއ ު ރަނގަޅ

އިަދ ް ިސްސޓަމ ދެވީޭނ، ިއްސކަން  ބޮޑަށް  ހޮވުމުގިައ ް ިބޑ

ް ކްރިެޑޓ އަގަށިާއ ޓޯނަރ) އިާއ ް (ޑްރަމ ް ިރޕްލްޭސމަންޓ

ގުޅުއްވީާނ ް ހޯއްދެވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ އަށެވެ. ޓަރމްްސ

ްރެހަށެވެ. އެޑ ާ ިތީރގިައިމވ

ް ިލިމޓެޑ ް ޔިުޓިލީޓޒ ް ެސންޓްރަލ ު ަސއުތ

ް ިހނގުނ ކަލާފާނު ހ.ފިުލދޫގެ،

4 ވަނަ ފަނިްގިފލާ، މާލެ 

ފެކްްސ: 3306844 ، 3309789 ފޯނު:

sculadmin@dhivehinet.net.mv ީއމިެއލް:

ް ިލިމޓެޑ ް ޔިުޓިލީޓޒ ް ނޯދަނ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

33/2009 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ފަރާތެއް  ކޮށްދޭނޭ ަސޕްލިައ ިތޖީޫރ 15 ކުޑަ ް ިމކުންފުންޏަށ

ިއޢުލާނާގުޅޭ  2009/27 ނަންބަރު: ކުރިެވފިައވާ، ް ހޯދުމަށ

ިތޖީޫރ ަސޕްލިައ ކޮށްދޭނޭ  15 ކުޑަ  ިމކުންފުންޏަށް 

ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކިުރ ނަންބަރު 2009/27 ިއޢުލާނާ ގިުޅގެން، 

ވަރަށްވުރެ  އެކީަށގެންވާ  އަގުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހިެޅ  އަގު 

ބޮޑުކަމަށް ފެންނީާތ އިެއޢުލާން ބިާޠލުކޮށީްފމެވެ.

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

17 ނޮވެމްބަރ 2009  

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ވަރކްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  WCL/I/2009/10 :ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ހޯދުމަށ ް ކޮނަްސލްޓަންޓެއ

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ިތީރގިައވާ  ެ ހެދުމުގ ު ފީަރ ބަނދަރ ނ.ކުޑަ  

ް ިޚދުމަތ ކޮނަްސލްޓަނީްސގެ ކުރުމަށްޓަކިައ ް މަަސއްކަތ

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދުމަށ ް ދޭނެފަރާތެއ

ް ކުރެހުނ ީޑޓޭލްްސ  ިޑޒިައންކޮށް، ބަނދަރު  .1  

ތައްޔާރުކުރުން

ް ތައްޔާރުކުރުނ ް ލ ޕްރޮޕޯޒަ ެ ޕްރޮޖެކްޓްގ .2  

ް ޕްރޮޖެކްޓ ް ފިެށގެނ ްސޓޭޖިްއން ިޑޒިައން ް ޕްރޮޖެކްޓ .3  

ެ ކޮނަްސލްޓަންޓެއްގ ް ްސޕަވިައޒްކޮށ ިނމެންދެން،

ް ކުރުނ ް މަަސއްކަތ ގޮތުގިައ

ިމކަން ކޮށްދެއިްވދާނެ ފަރާތްތަކުން 24 ނޮވެމްބަރ  ީވމާ،  

ިމކުންފުންޏަށް  ް އަށ  11:00 ދުވަހުގެ  (އަންގާރަ)  2009

03 ިޑެސމްބަރ  ފަހު، ް އޮޅުނިްފލުވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ

ޕްރޮޕަޯސލް  ް އަށ  11:00 ދުވަހުގެ  (ބުރްާސފިަތ)  2009

ް އޮޅުނިްފލުއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

ފޯނަށެވެ. 3323537 ު ނަންބަރ ިމކުންފީުނގެ ގުޅުއްވީާނ،

01 ޛުލިްހޢްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

mailto:sculadmin@dhivehinet.net.mv
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ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

198-F /2009/58 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ ފަހިައދޭނެ ިދދަ

ފަރާތެއް  ފަހިައދޭނެ ިދދަ  1000 ޕާޓްމަންޓަށް  ިމިޑ  

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ހޯދަނ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ޖްަސިޓްސ  ް ހޯމަދުވަހުގެ 11:00 އަށ ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ާ ިހނގަމުންދ ފަނިްގިފލާގިައ ފުރަތަމަ ިބލިްޑންގގެ

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިްމިންސޓްރަޭޝނަށ އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ

ބުދަދުވަހުގެ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ު ާސފ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް ޕާޓްމަންޓަށ ިޑ ިމ ް 11:00 އަށ

އެދެމެވެ.

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 198-F /2009/57 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ހޯދަނ ް ވޭނެއ

ޕާޓްމަންޓަށް ވޭނެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ިމިޑ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ޖްަސިޓްސ  ް ހޯމަދުވަހުގެ 13:00 އަށ ާ 23 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ާ ިހނގަމުންދ ފަނިްގިފލާގިައ ފުރަތަމަ ިބލިްޑންގގެ

ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިްމިންސޓްރަޭޝނަށ އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ

ބުދަދުވަހުގެ  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ު ާސފ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް ޕާޓްމަންޓަށ ިޑ ިމ ް 13:00 އަށ

އެދެމެވެ.

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ު ސ.އަތޮޅު ތަޢީުލީމ މަރުކަޒ

ެ ިދވިެހރާއްޖ ިހތަދޫ،

20/2009/06-GS ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ އަންދީާސިހާސބު ބޭނުންވެއްޖ

ިޢމާރާތްކުރާގޮތަށް  ގިޯތތެރޭގިައ ެ މަރުކަޒުގ ިމ  

މަަސއްކަތް، ގެ (ނަމާދުކުރާތަން) ު ިމްސިކތ ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ކުރުމަށ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ

މަރުކަޒަށް  ިމ ް ދުވަހުގެ 10:00 އަށ 18 ނޮވެމްބަރ 2009 ވަނަ

ނޮވެމްބަރ   23 ު ކުރެއްވުމަށްފަހ ު ާސފ ު މަޢުލޫމާތ ެ ޙިާޟރުވ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް 2009 ދުވަހުގެ 10:00 އަށ

އެދެމެވެ.

28 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

15 ނޮވެމްބަރ 2009  

ާ ިއދާރ ެ މިަޖީލހުގ ެ ރައިްޔތުންގ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

57-Q/IU/2009 /42 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ
 

ެ އަންދީާސ ިހާސބު ބޭނުންވެއްޖ

   57-Q/IU/2009 /35 ު ނަންބަރ ެ ިއދާރާގ ިމ

ް އަލުނ ކިުރމިަތލާފިައވީާތ ް ފަރާތަކުނ ެ އެންމ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނާ

ހުޅުވީާލމެވެ. ު ފުރަުޞތ

ޓިޮޝބާ  ާ ބޭނުންކުރަމުންދ ިމިއދާރާގިައ ީވމާ،  

ް ަސރިވްސކޮށެްދެއްވުމަށ ޤަވިާއދުން ް ފޮޓޯކީޮޕމިެޝންތައ

އީާދއްތަ  ާ 22 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ފަރާތްތަކުން، ާ ަޝއުގުވިެރވ

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ިމިއދާރާއަށ ް 10:00 އަށ ހެނދުނު ު ދުވަހ

އަންގާރަ  ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރ   24 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަގ ް އަށ 10:00 ުު ހެނދުނ ެ ދުވަހުގ

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  
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ތަކިެތ ާ ބޭނުންވ ް ގަންނަނ

ެސންޓަރ ް މެނެޖްމަންޓ ިޑޒްާސޓަރ ް ނަޭޝނަލ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 NDMC(I)2009 /37 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

މަގުހެދުމުގެ  ރ.ދުވާފަރު  ފަރާތުން ިމެސންޓަރުގެ   

ް ގަތުމަށ ބައެއްތަކިެތ ފެށްޓުމަށްޓަކިައ ް މަަސއްކަތ ެ މްަޝރޫޢުގ

ބޭނުންވެއެވެ.

ް ފަރާތްތަކުނ ާ އިެދލައްވ ް ިވއްކުމަށ އެތަކިެތ ީވމާ،

02:00 ގިައ  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ 24 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

ވާ   2009 ނޮވެމްބަރ   25 ާސފުކުރުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ ް އްެސިޓމޭޓ ް އަށ 02:00 ެ ބުދަދުވަހުގ

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

17 ނޮވެމްބަރ 2009   

ު ކޯޓ ް ުސޕީްރމ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

197-A/2009 /26 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ީމހަކު  ް މަގާމަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ެ ކޯޓުގ ިމ  

ބޭނުންވެއްޖެ.

ޕްރޮގްރާމަރ ކޮނިްޕއުޓަރ ީސިނއަރ މަޤާމު:

(އެކެއް) 01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ހުނަރު/ ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ ެ މަގާމުގ ަޝރުތު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ާ ބޭނުންވ ް މަގާމަށ ާސިބތުކޮށިްދނުމިާއއެކު، ް ޤިާބލުކަނ

ނުވަތަ ހިާސލުކޮށްފިައވުން، ިޑގީްރ ް ދިާއރާއަކުނ

ެ ފާގ ވީަޒ ް ިނޒާމުނ ެ ބެލުމުގ ު ފެންވަރ ެ މަަސއްކަތުގ

ިލބެމުނިްދޔުމާއެކު، ް މާކުހެއ ާ ޙައްޤުވ ް ކިުރއެރުނ

ދުވަހުގެ  ު މަދުވެގެން 3 އަހަރ ރޭންކުގިައ  MS 2

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިްރބ ެ މަަސއްކަތުގ

ރިުފޔާ 6295/- ު މަހަކ މާުސރަ:

އެލަވަންްސގެ ް ޖީުޑަޝލ ، ް ިއތުރުނ މާުސރިައގެ އެލަވަންްސ:

ަސރިވްސ  އިާއ،  50% މާުސރިައގެ  ގޮތުގިައ

އިަދ  ދެވޭނެއެވެ. -/2000 ރިުފޔާ ގޮތުގިައ އެލަވަންްސގެ

ާ ހަމަޖިެހފިައވ ކުރައްވާނަމަ ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ

ދެވޭނެއެވެ. ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުސލުނ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝރުތުފިުރހަމަވ ް ިމމަޤާމަށ ީވމާ،

ު ކުރެއްވުމަށްފަހ ފިުރހަމަ ު ފޯމ ފާއަށްއެދޭ ވީަޒ ެ ިމކޯޓުގ

ކިުރން  ދުވަހުގެ 15:30 ގެ ހޯމަ ާ 07  ިޑެސމްބަރ  2009 ވ

ާ އްަސލ އެކްރިެޑޓްކޮށް، ތަކުގެ ކީޮޕ ް ެސޓިްފކެޓ ތަޢީުލީމ ވަނަވަރު،

ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ އިަދ، ޖަހާފިައ ު ތައްގަނޑ ެ އެއްގޮތްކަމުގ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ް ކޯޓަށ ިމި ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ

ވެބަްސިއޓުން  ެ ިމކޯޓުގ ް ފޯމ ފާއަށްއެދޭ ވީަޒ ެ ިމކޯޓުގ  

ްރެހީަކ، އެޑ ެ ވެބަްސިއޓްގ ެ ިމކޯޓުގ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭނުންވާ  އިަދ އެވެ.  www.supremecourt.gov.mv 

ު ފޯމ ް ކައުންޓަރުނ ިރެސޕަްޝން ެ ިމކޯޯޓުގ ް ފަރާތްތަކަށ

ިލބެންހުންނާނެއެވެ.

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ް ކޯޓ ް ުސޕީްރމ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

197-A/2009 /27:ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ޮސފްޓްވެއަރ  ިރޯސްސ ް ިހއުމަނ ް ބޭނުމަށ ެ ިމކޯޓުގ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއ ިވއްކާނެ ް ފަރުމާކޮށ ް އެއ

ާ ވަޑިައގަންނަވ ަޝއުގުވިެރވެ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  02 ިޑެސމްބަރ 2009 ވަނަ ފަރާތްތަކުން

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމކޯޓަށ

އަށް   11:00 ދުވަހުގެ  ވަނަ  2009 ިޑެސމްބަރ   10

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009   

ު ވީަޒފާގެ ފުރަުޞތ

http://www.supremecourt.gov.mv
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Capital Market Development Authority
Male’ Maldives

Reference No: IL-CMDA/2009/34 
Date: 16th November 2009

Invitation for Proposal to compile CMDA
 Strategic Plan

CMDA is inviting competent consultants to draft CMDA 
strategic plan (2010 to 2014).

Key areas of the plan:
The consultant should consider the following areas in the 
strategic plan. The consultant may include other areas 
which may be relevant. 
1. Mission, Vision, and Values  
2. Strategic Goals and Outcomes 

• Foster and enforce compliance with the  securities 
laws and regulations

• Establish an effective regulatory environment
• Facilitate access to the information investors need, to 

make informed investment decisions
• Enhance the C MDA’s performance through effective 

alignment and management of human, information, 
and financial  resources

• Include strategies for Capital Market and Corporate 
Governance Institute.

3. Environmental issues  

 Other requirements:
• The consultant should be an experienced professional 

who should have  been responsible for setting strategy 
and oversight of policy in a regulatory authority or 
had compiled similar plans 

• The consultant should take into account the findings
of relevant diagnostic studies in the financial sector

• The consultant should have significant experience
in Capital Market regulation in developing markets.  
A working knowledge of the implementation of 
the best-practice principles and objectives of the 
International Organization of Securities Commissions 
is an advantage.

• CMDA will select the proposals based on experience 
and merit.

Deadline for Submission: Please submit proposals before 
12 PM on 30th November 2009.

For further information please call CMDA.

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: mail@cmda.gov.mv
Website: www.cmda.gov.mv

NATIONAL CENTRE FOR
 INFORMATION TECHNOLOGY

Male’
Republic of Maldives

Ref no: 164-IUL/2009/24

REQUEST FOR PROPOSAL
Invitation to submit proposals to operate and 

manage the IT Incubator

1. The National Centre for Information Technology 
(NCIT) is seeking for a competent party to manage 
and operate the Information Technology (IT) 
Incubator for 2 years by providing the necessary 
infrastructure and business development services for 
the incubatees according to the recommendations 
and expectations of NCIT 

2. The details and requirements are given in the RFP 
which is downloadable from http://www.ncit.gov.mv

3. Interested parties may obtain further information 
from NCIT and inspect the IT Incubator Building 
from 11:00 a.m. to 12:00 p.m on 24th November 
2009.

4. Interested parties are requested to submit their 
proposal to the address below before 11:00am on 
15th December 2009. All proposals will be opened 
immediately thereafter in the presence of the partys’ 
representatives who choose to attend. All proposals 
must be sealed and labeled as “Proposal to operate 
and manage the IT Incubator”. Late submissions 
shall be rejected.

NCIT Building
64, Kalaafaanu Hingun
Male’, Maldives
Telephone: 334 4000 / Fax: 334 4004
Email: secretariat@ncit.gov.mv 

http://www.ncit.gov.mv
mailto:secretariat@ncit.gov.mv
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ު ކޯޓ މަދީަނ

ެ މާލެ،ިދވިެހރާއްޖ

144-A/2009/521:ުނަންބަރ

ެ ފުން ބޭނުންވެއްޖ މުވައްޒަ

ިްމިންސޓްރޭޓަރ އެޑ ް ކޯޓ މަޤާމް:

1 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

މާލެ، / ު މަދީަނކޯޓ މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

ފަނަްސިތީރްސ  އަށަްސތޭކަ (އަށްހްާސ -/8835 ރ މާުސރަ:

ރިުފޔާ   2000/- އެލަވަންްސ ަސރިވްސ ރިުފޔާ)

މާުސރިައގެ ގޮތުގިައ އެލަވަންްސގެ ް ޖީުޑަޝލ އިާއ

ކުރެވޭ  ިއތުރުގީަޑގިައ ް ހުއްދިަލިބގެނ އިަދ  40%

ގީަޑގެ ު ިއތުރ ް އޫުސލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް މަަސއްކަތަށ

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ

ކުރުމުގެ ހުނަރު/ ް މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ ަޝރުތު: ފެންވަރު ނުވަތަ

ިދނުމާއެކު، ް ާސިބތުކޮށ ިއން ު ިއންޓަރިވޔ ް ޤިާބލްކަނ

ިޑގީްރ ބޭނުންވާ ދިާއރާއަކުން މްާސޓަރްސ ް މަޤާމަށ

ް މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ ނުވަތަ، ޙިާޞލުކޮށްފިައވުން.

ިދނުމާއެކު، ް ާސިބތުކޮށ ް ޤިާބލްކަނ / ު ހުނަރ ެ ކުރުމުގ

ދުވަހުގެ  ު އަހަރ  3 މަދުވެގެން ރޭންކުގިައ، MS4

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިްރބ ެ މަަސއްކަތުގ

މަަސއްކަތް: ކުރަންޖެހޭ ފާގިައ ވީަޒ

މަަސއްކަތް. ިހންގުމާބެހޭ ިއދީާރ ެ ކޯޓުގ

ިއނުްޝއަރެންްސ: ް މިެޑކަލ

އޫުސލުގެ  ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ު ަސރުކާރ  

ހަމަޖައަްސިއދެވޭނެއެވެ. މިަތން

ކިުރއެރުން: މާުސރިައގެ އިަދ ް ކިުރއެރުނ ެ ފާގ ވީަޒ

ރަގަޅުނަމަަ  ް ފާއަށ ވީަޒ ު އެއްއަހަރ ް ދެއަހަރުނ ެ ކޮންމ  

ިލބޭނެއެވެ. ް ކިުރއެރުނ ެެ މާުސރިައގ

އެދޭ  ް ފާއަށ ވީަޒ ބޭފުޅުން، ާ ކިުރމިަތލައްވ ް މަޤާމަށ ިމ  

ު ފޯމުގިައވާތަކެއްޗާއެކ ު ފިުރހަމަކުރުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ާ ފޯމުގިައވ

މަދީަނކޯޓަށްް  03 ިޑެސމްބަރ 2009 ދުވަހުގެ 4.00 ގެކިުރން

ެ މަދީަނކޯޓުގ ު ފޯމ އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

ދެންނީެވމެވެ. ހުންނާނެވާހަކަ ް ިލބެނ ް ކައުންޓަރުނ

28 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

15 ނޮވެމްބަރ 2009   

ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ޓްރަެޜީރ ް އޮފް ިފނޭންްސ އެންޑ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

                        143-A/IULAAN/2009/14 ނަންބަރ:

ް ިއޢުލާނ

މަޤާމަށް  ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ް ޕާޓްމަންޓަށ ިމިޑ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފެއ މުވައްޒަ

ދިާއީމ

އިޮފަސރ ު ރެވިެނއ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ރިުފޔާ 5610.00 މާުސރަ: އާަސީސ

-/2000(ދެހްާސ ު މަހަކ އެލަވަންްސ ަސރިވްސ އެލަވަންްސ:

ާ އަދ ް ފާއެއ ވީަޒ ް އެހެނ އިާއ، ރިުފޔާ) ފްަސަސތޭކަ

ު މަހަކ ގޮތުގިައ އެލަވަންްސގެ ދޭ ކުރީާތ މަނާ ް ކުރުނ

މަަސއްކަތް  ިއތުރުގީަޑގިައ އިަދ  35% މާުސރިައގެ

އޫުޞލުން ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ކުރައްވާފިައވާނަމަ

ދެވޭނެއެވެ. ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ

މާުސރައިާއ  ޙާލަތާގިުޅގެން  ިއޤިްތާޞީދ (ޤައުމުގެ   

ކުޑަކުރިެވފިައ) 15% ިއނާޔަތްތަކުން

ގުޅޭ ާ މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ ަޝރުތު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ް ހިާސލުކޮށްފިައވުނ ާ ޕްލޮމ ިޑ ް ދިާއރާއަކުނ

ފަރާތްތަކުން  ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް މަޤާމަށ ިމ ީވމާ،  

އީޮފްސ  ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ ާ ވ  2009 ިޑެސމްބަރ   03

ފޮޓޯކީޮޕއިާއ، ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ާ ިލިބފިައވ ކިުރން ެ ބަންދުވުމުގ

ިސީޓ ް ޕާޓްމަންޓަށ ިޑ ިމ ު ކީޮޕއާއެކ ޯ ފޮޓ ެ ކާޑުގ އިައޑެނިްޓީޓ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

17 ނޮވެމްބަރ 2009  
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އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ 

I/MPAO/2009/12 ނަންބަރު:

 

ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ

އީޮފހުގެ  ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ެޕެނަްޝން ިދވިެހރާއްޖޭގ  

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ީމހުނ ް މަޤާމުތަކަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ

އޮޕަރަޭޝންްސ ޑިައރެކްޓަރ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

25,000ރ – 20,000ރ މާުސރަ:

ަޝރުތު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ ާ މަަސއްކަތ .1  

ނުވަތަ ކޮށްފިައވުން، ު ޙިާޞލ ތަޢީުލމު ް ފެންވަރަށ

ެސޓިްފކަޭޝން ް ޕްރޮފަެޝނަލ ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ

ިލިބފިައވުން.

އަހަރުދުވަހުގެ   4 މަދުވެގެން ދިާޢރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ .2  

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ ެ މަަސއްކަތުގ

ް ފިުރހަމަޔަށ ިއނިގރިޭސބަހުން  އިަދ  ިދވިެހ .3  

އެގުން. ް މުޢާމަލާތްކުރަނ

ިްމިންސޓްރޭޓަރ ޑޭޓާބްޭސ އެޑ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

20,000ރ – 15,000ރ މާުސރަ:

ަޝރުތު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ދިާއރާކުނ ގުޅޭ ާ މަަސއްކަތ .1  

ނުވަތަ ކޮށްފިައވުން، ު ޙިާޞލ ތަޢީުލމު ް ފެންވަރަށ

ެސޓިްފކަޭޝން ް ޕްރޮފަެޝނަލ ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ

ެ މަަސއްކަތުގ ެ އެއްފެންވަރުގ ާ އެއ ނުވަތަ ިލިބފިައވުން

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

3 އަހަރުދުވަހުގެ  މަދުވެގެން ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ .2  

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ް ފިުރހަމަޔަށ ިއނިގރިޭސބަހުން  އިަދ  ިދވިެހ .3  

އެގުން. ް މުޢާމަލާތްކުރަނ

ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވާ  ް މަގާމުތަކަށ ިމ  

ު މަޢުލޫމާތ ާ ިތީރގިައވ ކިުރމިަތލައްވިާއރު ް މަޤާމަށ ް ފަރާތްތަކުނ

ވާނެއެވެ. ް ހުށަހަޅުއްވަނ

ކުރިެވފިައވާ  އެޓްެސޓު ެ ތަކުގ ް ެސޓިްފކެޓ ތަޢީުލީމ    

ު ކީޮޕއާއެކ

ތަޖިުރބާ  ފަނީްނ ާ ިލިބފިައވ ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ    

ު ވަނަވަރ ާ ކުރިެވފިައވ ު ތައްޔާރ ް އެނގޭގޮތަށ

ޕްާސޕޯޓްގެ  ނުވަތަ ު ކާޑ އަންގިައދޭ ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ    

ކީޮޕ

ދިާއީމ  އިަދ  އެޑްރްެސ ް ީއމޭލ ނަންބަރިާއ، ގުޅޭނެ     

އެޑްރްެސ

ިހމެނޭ  ް ިޒންމާތައ މްަސއިޫލއްޔަތުތަކިާއ، ެ ިމމަޤާމްތަކުގ  

www.pension.gov.mv ިއން  ރެފަރެންްސ ް އޮފ ޓަރމްްސ

ގުޅޭގޮތުން މަޤާމްތަކިާއ ިމ ހުންނާނެއެވެ. ް ކުރެވެނ ް ޑައުންލޯޑ

ގުޅުއްވުން  ާ 3309908 އ ް މަޢުލޫމާތު ާސފުކުރެއްވުމަށ ު ިއތުރ

އެދެމެވެ.

ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް މަގާމުތަކަށ ިމ  

ިސީޓއަކުން،  ކިުރން 22 ނޮވެމްބަރ 2009 ގެ 16:00 ގެ

ް ްރެހަށ އެޑ ާ ިތީރގިައވ ފެކްްސިއން ނުވަތަ ީއމިެއލިްއން

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

ު އީަމީނމަގ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

3309908 ނަންބަރު: ފޯން

3307759 ފެކްްސ:

admin@pension.gov.mv ީއމިެއލް:

28 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

15 ނޮވެމްބަރ 2009  
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ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ގާނީދ ިއނިްދރާ

ފިެމީލ ް އެންޑ ް ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ މާލެ،ިދވިެހރާއްޖ

          137-P/2009/35:ުނަންބަރ

ު ފާގެ ފުރަުސތ ވީަޒ

ިްމިންސޓްރިޭޓވް އިޮފަސރ އެޑ ީސިނއަރ މަގާމު: 

1 ް ގްރޭޑ އިޮފަސރ ީސިނއަރ ކިްލިސިފކަޭޝން: ެ މަގާމުގ

ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ެސކަްޝން:

ރ 5610/- މާުސރަ:

ރ 2000/- އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

01 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ާ ޕްލޮމ ިޑ ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ ާ މަަސއްކަތ ތަޖިުރބާ: ތަޢީުލމިާއ

ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ނުވަތަ ޙިާޞލުކޮށްފިައވުން،

ހިުރ ީމހަކުކަމުގިައވުން. ރޭންކުގިައ ގެ 1 އެމް.އްެސ

މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަގާމުގ

އެހިެނހެން  ބެލެހެއްޓުމިާއ، ާ ިހންގ ރާވިައ ް ީމިޓންގްތައ  

ް މަަސއްކަތްތައްކުރުނ ިއދީާރ

ިްމިންސޓްރިޭޓވް އިޮފަސރ އެޑ މަގާމު: 

1 ް ގްރޭޑ އިޮފަސރ ކިްލިސިފކަޭޝން: ެ މަގާމުގ

ް ޕާރޓްމަންޓ ިޑ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ެސކަްޝން:

-/4465ރ މާުސރަ:

-/1500ރ އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

01 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ެ ިއމިްތޙާނުގ ް ލެވެލ ”އޯ“ ީޖ.ީސ.ީއ ތަޖިުރބާ: ތަޢީުލމިާއ

ިލިބފިައވުމާއެކު  ދަށްވެގެން ”ީޑ“ ފްާސ 2 މާއްދިާއން   

ިމމާއްދިާއން ”ިދވިެހ“ ެ ިއމިްތޙާނުގ އްެސ.އްެސ.ީސ

ިލިބފިައވުން. ފްާސ ”ީސ“ ް ދަށްވެގެނ

މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަގާމުގ

އެހިެނހެން  ބެލެހެއްޓުމިާއ، ް ްތައ ރެކޯޑ ެ ެސކަްޝނުގ  

ކުރުން. ް މަަސއްކަތްތައ ިއދީާރ

ިްމިންސޓްރިޭޓވް އިޮފަސރ އެޑ ީސިނއަރ މަގާމު: 

1 ް ގްރޭޑ އިޮފަސރ ީސިނއަރ ކިްލިސިފކަޭޝން: ެ މަގާމުގ

ެސކަްޝން ް ރެކްރޫޓްމަންޓ ެސކަްޝން:

-/5610ރ މާުސރަ:

-/2000ރ އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

01 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ާ ޕްލޮމ ިޑ ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ ާ މަަސއްކަތ ތަޖިުރބާ: ތަޢީުލމިާއ

ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ނުވަތަ ޙިާޞލުކޮށްފިައވުން،

ހިުރ ީމހަކުކަމުގިައވުން. ރޭންކުގިައ ގެ 1 އެމް.އްެސ

މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަގާމުގ

ބެލެހެއްޓުމިާއ  ް ކަންތައ ީވާސީފގެ ެ ފުންގ މުވައްޒަ ިބދީޭސ  

ް ްސޕަވިައޒްކޮށ ް މަަސއްކަތްތައ ިއދީާރ ް އެހިެނހެނ

ް ބެލެހެއްޓުނ

ް އިެސްސޓެންޓ ް ކިްލިނކަލ މަގާމު:

1 ް ގްރޭޑ އިޮފަސރ ކްލިެސިފކަޭޝން: ެ މަގާމުގ

ެސކަްޝން ް ރެކްރޫޓްމަންޓ ެސކަްޝން:

-/4465ރ މާުސރަ:

-/1500ރ އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

17 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ެ ިއމިްތޙާނުގ ް ލެވެލ ”އޯ“ ީޖ.ީސ.ީއ ތަޖިުރބާ: ތަޢީުލމިާއ

ިލިބފިައވުމާއެކު  ފްާސ ”ީޑ“ ް ދަށްވެގެނ 2 މާއްދިާއން   

މާއްދިާއން  ”ިދވިެހ“ ިމ ެ އްެސ.އްެސ.ީސ ިއމިްތޙާނުގ  

ިލިބފިައވުން. ފްާސ ”ީސ“ ް ދަށްވެގެނ

ް ތަރުޖަމާކޮށިްދނުނ މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަގާމުގ

ްސޓީްރމް  ”ަސިއންްސ“ ހޮވުމުގިައ ް ީމހުނ ް ިމމަގާމަށ  

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ފަރާތްތަކަށ ާ ހަދާފިައވ

ިްމިންސޓްރިޭޓވް އިޮފަސރ އެޑ މަގާމު: 

1 ް ގްރޭޑ އިޮފަސރ ކްލިެސިފކަޭޝން: ެ މަގާމުގ

ިރޯސަސްސ ިހޔުމަން  ް އެންޑ ް ޕާރަސނަލ ެސކަްޝން: 

ް ޕާރޓްމަންޓ ިޑ

-/4465ރ މާުސރަ:

-/1500ރ އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

ެ ިއމިްތޙާނުގ ް ލެވެލ ”އޯ“ ީޖ.ީސ.ީއ ތަޖިުރބާ: ތަޢީުލމިާއ

ިލިބފިައވުމާއެކު  ދަށްވެގެން ”ީޑ“ ފްާސ 2 މާއްދިާއން   

ިމމާއްދިާއން ”ިދވިެހ“ ެ ިއމިްތޙާނުގ އްެސ.އްެސ.ީސ

ިލިބފިައވުން. ފްާސ ”ީސ“ ް ދަށްވެގެނ
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މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަގާމުގ

އެހިެނހެން  ބެލެހެއްޓުމިާއ ް ްތައ ރެކޯޑ ެ ފުންގ މުވައްޒަ  

ް މަަސއްކަތްތައ ިއދީާރ

އޫުސލުން  ާ ހަމަޖިެހފިައވ ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ    

ިލިބވަޑިައގަންނަވާނެއެވެ.

: ް ތީާރޚ ފޮނުވަނީްވ ިސީޓ

މެންދުރު  ެ ދުވަހުގ އަންގާރަ ާ 03 ިޑެސމްބަރ 2009 ވ   

މެމިޯރއަލް  ގާނީދ ިއނިްދރާ ކިުރން 15.00 ގެ ު ފަހ

ް ހްޮސިޕޓަލަށ

ިލޔުންތައް: ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ާ ކޮށްފިައވ ް (އެކްރިެޑޓ ތަކުގެ ކީޮޕ ް ެސޓިްފކެޓ ތަޢީުލީމ .1  

ނުވަތަ ފަރާތަކުން އެއްގޮތްކަމަށް ރްަސިމީ ާ އްަސލ އިަދ

ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަޑ ް އީޮފހުނ ެ ވީަކލެއްގ ޤާނީޫނ

އްަސލު)

ާ ކީޮޕ (އްަސލ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ިދވިެހ ރައިްޔތެއްކަނ .2  

ޤާނީޫނ ނުވަތަ ފަރާތަކުން  ރްަސީމ އެއްގޮތްކަމަށް 

އްަސލު) ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަޑ ް އީޮފހުނ ެ ވީަކލެއްގ

(ގުޅޭނެ ު ވަނަވަރ ެ ފަރާތުގ ާ ކިުރމިަތލ ް ފާއަށ ވީަޒ .3  

ނަންބަރާއެކު)

ގޮތުން ީމލީާދ ިސީޓ ފޮނުއްވީާނ، އިެދ ް ފާތަކަށ ިމވީަޒ .4  

ީމހުންނެވެ. ާ އަހަރުވެފިައވ 18 އުމުރުން

ާސފުކުރެއްވުމަށް  ު މަޢުލޫމާތ ް ގިުޅގެނ ިމިއޢުލާނާ    

ފޯނާއެވެ.  ު 3335221 ނަންބަރ ގުޅުއްވީާނ

ފެކްްސ  ް ކުރައްވާނަމަ 3316640 ނަންބަރަށ ފެކްްސ    

ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އިަދ personnel@igmh.gov.mv ީއމިެއލަށް     

ގަބޫލު  ިސީޓތަށްވްެސ ާ ފޮނުއްވ ް އެޑްރްެސކޮށ  

ކުރެވޭނެއެވެ.

ް ވެބަްސިއޓ ެ ިމހްޮސިޕޓަލުގ ިމއުޢުލާނު   

    http://www.igmh.gov.mv ާޝިޢއުކޮށްފިައ 

ވާނެއެވެ.

28 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

15 ނޮވެމްބަރ 2009  

އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

I/MPAO/2009/15 ނަންބަރު:

ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ

ިްމިންސޓްރަޭޝން  އެޑ ޕެނަްޝން ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ  

ީމހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް މަޤާމަށ ާ ިތީރގިައ ިމދަންނަވ ެ އީޮފހުގ

ު މަަސއްކަތ މަޤާމް:

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

4500ރ މާުސރަ:

ިލޔަނިްކޔަން ް ފެންވަރަށ އާަސީސ ަޝރުތު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ް މަަސއްކަތްތައ ކުރަންޖެހޭ މަޤާމުގިައ އެނގުމިާއ،

ކުރެވޭފަދަ ް މަަސއްކަތްތައ އެ އެނގުމިާއ، ކުރަން

ކަމުގިައވުން. ު ީމހަކ ހިުރ ިސއްޙަތެއްގިައ

މަޤާމަށް  ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް މަޤާމަށ ިމ  

ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ު މަޢުލޫމާތ ާ ިތީރގިައވ ކިުރމިަތލައްވިާއރު،

ތަޖިުރބާ  ާ ިލިބފިައވ ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތުގ    

އިަދ ް ިލޔުނ ާ ކުރިެވފިައވ ު ތައްޔާރ ް އެނގޭގޮތަށ

ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ާ ިލިބފިައވ

ޕްާސޕޯޓްގެ  ނުވަތަ ު ކާޑ އަންގިައދޭ ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ    

ކީޮޕ

އެޑްރްެސ  ދިާއީމ ނަންބަރިާއ ގުޅޭނެ    

ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ިމމަޤާމަށ

ިސީޓއަކުން،  ކިުރން 24 ނޮވެމްބަރ 2009 ގެ 16:00 ގެ

ް ްރެހަށ އެޑ ާ ިތީރގިައވ ިއން ފެކްްސ  ނުވަތަ ިއން ް ީއމިެއލ

ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

އީޮފްސ ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ޕެނަްޝން މޯލިްޑވްްސ

ު އީަމީނމަގ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

3309908 ނަންބަރު: ފޯނު

3307759 ފެކްްސ:

admin@pension.gov.mv ީއމިެއލް:

1430 ާ 01 ޛުލިްޙއްޖ  

18 ިޑެސމްބަރ 2009  

 

mailto:personnel@igmh.gov.mv
http://www.igmh.gov.mv


31

ު މަޤާމ
ާ ބޭނުންވ

ު ޢަދަދ
ު މާުސރަަޝރުޠ

ު މަޤާމުގިައ ކުރަންޖެހޭ މިައގަނޑ

ް މަަސއްކަތްތައ

ް މަޤާމުތައ ާ ބޭނުންވ ް ފުނ މުވައްޒަ

އިޮފަސރ ް އިޮފަސރ01ބަޖެޓ ް ބަޖެޓ ް އިެސްސޓެންޓ -

ް މަދުވެގެނ މަޤާމުގިައ 3ގެ ް ގްރޭޑ

ތަޖިުރބާ  ެ ދުވަހު އުޅ ު 4 އަހަރ

ނުވަތަ ިލިބފިައވުން،

ގުޅޭ ާ މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ -

 2 މަދުވެގެން ް ދިާއރާއަކުނ

ް ޕްލޮމާއެއ ިޑ ެ ދުވަހުގ ު އަހަރ

ޙިާޞލުކޮށްފިައވުން.

ާ ތަޖިުރބ ް ޙިާޞލްކޮށ ތަޢީުލމު -

ް ިއްސކަނ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ިލިބފިައވ

ދެވޭނެއެވެ.

މަަސއްކަތުގިައ ީމގިެއތުރުން -

ހޭދަކުރެވޭ ު ިގނަވަގުތ

ް ިއްސކަނ ފަރާތްތަކަށްވްެސ

ދެވޭނެއެވެ.

މާުސރަ:

ރިުފޔާ 5800

ިލިވންގ

އެލަވަންްސ:

 4000.00

ރިުފޔާ

ޚާއަްޞ

އަލަވަންްސ:

ރިުފޔާ 2900

ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ު ިއތުރ ް އޫުޞލުނ

ް ިއނާޔަތްތައ

ދެވޭނެއެވެ.

ާ އެންމެހ ބަޖެޓާބެހޭ ެ އީޮފހުގ

ިހންގިައ ރާވިައ ް މަަސއްކަތްތައ

ެސކަްޝނުން ް ބަޖެޓ ބެލެހެއްޓުމިާއ

ބަލިައ ް ިލޔުންތައ ކުރެވޭ ު ތައްޔާރ

ް ިރޕޯޓްތައ ފިައާސއާބެހޭ ޗެކްކުރުމިާއ

ތައްޔާރުކުރުން.

3320511 ފެކްްސ: 3317182  ،3317410 ފޯން: 3310451، ހޯއްދެވުމަށް:  ު  ިއތުރު މަޢުލޫމާތ

ކިުރން. ގެ ދުވަހުގެ 16.00  ުސންގިަޑ: 10 ިޑެސމްބަރ 2009 ވަނަ

ވަނަވަރު، އިައ.ީޑ.ކާޑުގެ  ކީޮޕ، ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ާ އެކްރިެޑޓްކޮށްފިައވ ފޯމް، އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކިެތ:

ފޮޓޯކީޮޕ

ww.acc.gov.mv ިއން  ް ވެބަްސިއޓ ެ ިމކިޮމަޝންގ ކައުންޓަރުންނިާއ، ެ ިމކިޮމަޝންގ ފޯމު، އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ ނޯޓް:

ިލިބވަޑިައގަންނަވާނެއެވެ.

16  ނޮވެމްބަރ  2009

29  ޛުލްޤިަޢދާ  1430

ކިޮމަޝން އެނިްޓ-ކޮރަޕަްޝން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  123-A/2009/05 ނަންބަރު:

ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ
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ު މަޤާމ
ާ ބޭނުންވ

ު ޢަދަދ
ު މާުސރަަޝރުޠ

ު މަޤާމުގިައ ކުރަންޖެހޭ މިައގަނޑ

ް މަަސއްކަތްތައ

ް މަޤާމުތައ ާ ބޭނުންވ ް ފުނ މުވައްޒަ

ް އިެސްސޓެންޓ

ިޑރެކްޓަރ،

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ

01ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ީސިނއަރ -

1ގެ ް އެމ ް އެންޑ ީޕ އިޮފަސރ

ް މަދުވެގެނ ކްލިެސިފކަޭޝންގިައ

ތަޖިުރބާ  ެ އުޅ ު 4 އަހަރުދުވަހ

ނުވަތަ، ިލިބފިައވުން.

މަަސއްކަތާގުޅޭ ެ މަޤާމުގ -

ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ދިާއރާއަކުނ

ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން.

ާ ތަޖިުރބ ް ޙިާޞލުކޮށ ތަޢީުލމު -

ް ިއްސކަނ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ިލިބފިައވ

ދެވޭނެއެވެ.

މަަސއްކަތުގިައ ީމގިެއތުރުން -

ހޭދަކުރެވޭ ު ިގނަވަގުތ

ް ިއްސކަނ ފަރާތްތަކަށްވްެސ

ދެވޭނެއެވެ.

މާުސރަ:

ރިުފޔާ 7800.00

ިލިވންގ

އެލަވަންްސ:

ރިުފޔާ 4000.00

ޚާއަްޞ

އެލަވަންްސ:

ރިުފޔާ 3900.00

ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ު ިއތުރ ް އޫުޞލުނ

ް ިއނާޔަތްތައ

ދެވޭނެއެވެ.

ފުންނާގުޅޭ މުވައްޒަ ެ އީޮފހުގ

އިެކކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމިާއ،

ް ިއދީާރގޮތުނ އީޮފހުގިައ

ާ އެންމެހ ކުރަންޖެހޭ

ިހންގުން. ރާވިައ ް މަަސއްކަތްތައ

3320511 ފެކްްސ: 3317182  ،3317410 ފޯން: 3310451، ހޯއްދެވުމަށް:  ު  ިއތުރު މަޢުލޫމާތ

ކިުރން. ގެ ދުވަހުގެ 16.00  ުސންގިަޑ: 10 ިޑެސމްބަރ 2009 ވަނަ

ވަނަވަރު، އިައ.ީޑ.ކާޑުގެ  ކީޮޕ، ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ާ އެކްރިެޑޓްކޮށްފިައވ ފޯމް، އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ  ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކިެތ:

ފޮޓޯކީޮޕ

ww.acc.gov.mv ިއން  ް ވެބަްސިއޓ ެ ިމކިޮމަޝންގ ކައުންޓަރުންނިާއ، ެ ިމކިޮމަޝންގ ފޯމު، އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ ނޯޓް:

ިލިބވަޑިައގަންނަވާނެއެވެ.

16  ނޮވެމްބަރ  2009

29  ޛުލްޤިަޢދާ  1430

ކިޮމަޝން އެނިްޓ-ކޮރަޕަްޝން

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  123-A/2009/06 ނަންބަރު:

ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ
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ކިޮމއިުނކަޭޝން ް އެންޑ އިޭވއަޭޝން ް ިސިވލ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

ު ފާގެ ފުރަުސތ ވީަޒ

މަގާމް: ޑެިޕއީުޓ ިޑރެކްޓަރ

ިޑރެކްޓަރ ޑެިޕއީުޓ ކްލިެސިފކަޭޝން:

ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް އެންޑ ް ިރާސރޗ ތަން: އިަދ ެސކަްޝން

އިޭވއަޭޝން ް ިސިވލ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ / ެސކަްޝން

ކިޮމއިުނކަޭޝން ް އެންޑ

01 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ރިުފޔާ 7875/- މާުސރަ:

ރިުފޔާ 2000/- އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

ް އެއްގޮތަށ ާ ޤަވިާޢދ ާސރިވްސގެ ް ިސިވލ ފިައާސ: ިއތުރުގީަޑގެ

ް އެއްގޮތަށ ގަވިާއދިާއ ާސރިވްސގެ ް ިސިވލ ކިުރއެރުން: ެ ފާގ ވީަޒ

މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަޤާމުގ

ޓެކިްނކަލް  ާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކ ާ ިހންގ ިމިންސޓީްރިއން  

ިހންގުމިާއ ރާވިައ ު ިނޒާމ ެ ިޚދުމަތްތަކުގ ދިާއރިާއންދެވޭ

އެދިާއރިާއން ހަރުދަނާކުރުމިާއ، އެދިާއރިާއން

ތަރައީްޤކުރުމިާއ ް ިދރާާސކޮށ ް މަަސއްކަތްތައ ކުރަންޖެހޭ

ބެލެހެއްޓުން. ް ިވލަރްެސކޮށ

ތަޢީުލމިާއ ތަޖިުރބާ:

ިޑގީްރ  މްާސޓަރްސ ދިާއރާއަކުން ް ޓެކިްނކަލ  

ޕލކ އޯގަނިައޒަޭޝން ޓްރިޭޑންގ ް ްސޓޭޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

60-ADM/2009/281 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ފަކު  މުވައްޒަ މަޤާމަށް  ާ ިތީރގިައވ ިމކުންފީުނގެ   

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

1 ގރ. ލޭބަރަރ މަޤާމް:

01 ޢަދަދު:

ރ. 3،240/- މާުސރަ:

4 އަހަރު  ގިައ ދިާއރާ އެ ވުމާއެކު، ޙިާޞލްކޮށްފިައ

ް ޓެކިްނކަލ ިލިބފިައވުން، ާ ތަޖިުރބ އުޅެ، ު ދުވަހ

ް ިސިވލ ެ ދިާއރާގ ެ ިހންގުމުގ ރާވިައ ް ކަންކަނ ދިާއރާއާބެހޭ

ހިުރ  މަގާމެއްގިައ ެ އެމް.އްެސ.4 ރޭންކުގ ަސރިވްސގެ

ދިާއރާއާބެހޭ ް ޓެކިްނކަލ ނުވަތަ ީމހެއްކަމުގިައވުން،

ާ އުފުލ ު މްަސއިޫލއްޔަތ ެ ިހންގުމުގ ރާވިައ ް ކަންކަނ

ގެ  އެމް.އްެސ.3  ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ ެ ދިާއރާގ

އުޅެފިައވުމާއެކު  ު އަހަރ  4 މަދުވެގެން މަގާމުގިައ

ް މަަސއްކަތ ެ މަގާމުގ ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ ެ މަގާމުގ

ް ޕެނެލްއަށ ު ިއންޓަރިވއ ް ޤިާބލުކަނ / ު ހުނަރ ެ ކުރުމުގ

ާސިބތުކޮށިްދނުން.

3307674 ފެކްްސ:   3306696 ފޯން: މަޢުލޫމާތު:  ިއތުރު 

ނޮވެމްބަރ 25 ފަރާތްތަކުން  އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ ިމ  

ތަޢީުލީމ  ކިުރން ގެ  16:00 ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ ވ  2009

ިދވިެހ އިާއ ކީޮޕ ޓްރޫކީޮޕ) (އެކްރިެޑޓް، ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ

ފޯނު ގުޅޭނެ އިަދ ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ

ް ިސިވލ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ ވަނަވަރާއެކު، ެ އީެމހެއްގ އިަދ ާ ނަންބަރ

ފަނިްގިފލާ،  ވަނަ  6 ކިޮމއިުނކަޭޝން، ް އެންޑ އިޭވއަޭޝން

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ް ޓަވަރއަށ އެމް.ީޓ.ީސީސ.

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

އީޮފްސ ޯ އްެސީޓއ ސ.ގަން، މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

-/1،950 ރ. އާ  އިާއ ރ. 1،350/- އެލަވަންްސ: ު ިއތުރ

ިލބޭނެ. ް ޢަދަދެއ ެ ދެމެދުގ

ިލބޭނެ. ފިައާސ ގީަޑގެ ު ިއތުރ އޯވަރޓިައމް:

މަަސއްކަތް: ު ކުރަންޖެހޭ މިައގަނޑ ފާގިައ ވީަޒ

ބެލެހެއްޓުން.  ް ާސފުކޮށ ު ަސރަހައްދ ރަތްގޭ *  

ބެލެހެއްޓުން. ް ާސފުކޮށ ު ަސރަހައްދ އީޮފްސ ު ގަމ *

ބީަގޗާ ބެލެހެއްޓުން. ެ ަސރަހައްދުގ ް ރަތްގެއިާއ ވޭރަގަނ *

ާސފުކުރުން. ް ފާޚާނާތައ ކޮޓިަރތަކިާއ، ރަތްގޭ *

މަަސއްކަތްކުރުން. ލޯންޑީްރ ރަތްގޭ *
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ީމހަކުކަމުގިައވުން. ހިުރ ު ފެންވަރ ް ތަޢީުލމ އާަސީސ ަޝރުތު:

ު އެނގުމިާއއެކ ދައްކަން ވާހަކަ ް ިއނިގރިޭސބަހުނ އިަދ

ކަމުގިައވުން. ު ީމހަކ ތަޖިުރބާހިުރ ެ މަަސއްކަތުގ

އެދޭ  ް ފާއަށ ވީަޒ ް ފަރާތްތަކުނ ާ އިެދލައްވ ް ފާއަށ ިމވީަޒ  

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ ު ކުރުމަށްފަހ ފިުރހަމަ ު ފޯރމ

ވެބަްސިއޓް: ޯ އްެސީޓއ ު ފޯރމ

http://www.stomaldives.com/pdf/job_application_form:pdf

ހުންނާނެއެވެ. ް ިލބެނ ް އީޮފހުނ ޯ އްެސީޓއ ސ.ގަން، އިަދ

ބޭނުންފުޅުނަމަ: ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ

6898025 ,334203 ފޯން:

އެދޭ  ް ފާއަށ ވީަޒ ް ފަރާތްތަކުނ ާ އިެދލައްވ ް ފާއަށ ިމވީަޒ  

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ ު ކުރުމަށްފަހ ފިުރހަމަ ު ފޯރމ

ވެބަްސިއޓް: ޯ އްެސީޓއ ު ފޯރމ

http://www.stomaldives.com/pdf/job_application_form:pdf

ހުންނާނެއެވެ. ް ިލބެނ ް އީޮފހުނ ޯ އްެސީޓއ ސ.ގަން، އިަދ

ބޭނުންފުޅުނަމަ: ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ

6898025 ,3344203 ފޯން:

3344341 ފެކްްސ:

www.stomaldives.com ވެބަްސިއޓް:

ިލިބފިައވާ  ް އިެދލައްވާފަރާތްތަކުނ ް ފާއަށ ިމވީަޒ ީވމާ،  

ގުޅޭނެ އިަދ ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އިައީޑ ެސޓިްފކެޓްތަކިާއ، ތަޢީުލީމ

ދުވަހުގެ  25 ނޮވެމްބަރު 2009 (ބުދަ) ް އެނގޭގޮތަށ ު ނަންބަރ

ސ.ގަން،  ނުވަތަ ހެޑްއީޮފްސ ޯ އްެސީޓއ ކިުރން، 12.30 ގެ

ފޮނުއްވިައދެއްވުން ް ފޯމ އެޕިްލކަޭޝން ް އީޮފހަށ ޯ އްެސީޓއ

އެދެމެވެ.

ޛުލްޤިަޢދާ 1430  1  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

3344341 ފެކްްސ:

www.stomaldives.com ވެބަްސިއޓް:

ިލިބފިައވާ  ފަރާތްތަކުން، ާ އިެދލައްވ ް ފާއަށ ިމވީަޒ ީވމާ،  

ގުޅޭނެ އިަދ ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އިައީޑ ެސޓިްފކެޓްތަކިާއ ތަޢީުލީމ

ދުވަހުގެ  25 ނޮވެމްބަރ 2009 (ބުދަ) އެނގޭގޮތަށް، ު ނަންބަރ

ސ.ގަން،  ނުވަތަ ހެޑްއީޮފްސ ޯ އްެސީޓއ ކިުރން ގެ  12.30

ފޮނުއްވިައދެއްވުން ް ފޯމ އެޕިްލކަޭޝން ް އީޮފހަށ ޯ އްެސީޓއ

އެދެމެވެ.

ޛުލިްޙއްޖާ 1430  1  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ޕލކ އޯގަނިައޒަޭޝން ޓްރިޭޑންގ ް ްސޓޭޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

60-ADM/2009/282 ނަމްބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ފަކު  މުވައްޒަ މަޤާމަށް  ާ ިތީރގިައވ ިމކުންފީުނގެ   

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 1 ގރ. ވޮޗަރ މަޤާމް:

01 ޢަދަދު:

-/2،620ރ. މާުސރަ:

އީޮފްސ ޯ އްެސީޓއ ސ.ގަން، މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

އިާއ -/1،750ރ. އިާއ  -/1،350ރ.  އެލަވަންްސ: ު ިއތުރ

ިލބޭނެ ް ޢަދަދެއ ެ ދެމެދުގ

ިލބޭނެ. ފިައާސ ގީަޑގެ ު ިއތުރ އޯވަރޓިައމް:

މަަސއްކަތް: ު ކުރަންޖެހޭ މިައގަނޑ ފާގިައ ވީަޒ

ކުރުން.  ިޑއީުޓ *  

އެކަމެއް  ިދމާވެއްޖެނަމަ ް ކަމެއ ާ ހުއްޓ ިޑއީުޓގިައ *  

އެންގުން.

ީމހަކު ކަމުގިައވުން. ހިުރ ު ފެންވަރ ެ އާަސީސ ތަޢީުލމުގ ަޝރުތު:
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ް ްސކޫލ ދަރުމަވަންތަ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

DS/2009/07 :ުނަންބަރ          

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ފަރާތެއް  ް ބޭނުނ ް ިހފަނ ް ކުއްޔަށ ކެނީްޓން ެ ްސކޫލްގ ިމ  

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ހޯދަނ

ަޝއުގުވިެރވާ  ް ކުރުމަށ ް ިމމަަސއްކަތ ީވމާ،  

ދުވަހު  އީާދއްތަ ާ ވ  2009 ނޮވެމްބަރ   22 ފަރާތްތަކުން،

ިފލުވުމަށްފަހު  ް އޮޅުނ ު މަޢުލޫމާތ ެ ދުރުވ ް ްސކޫލަށ ް 13:30 އަށ

ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް  ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ިހާސބ އަންދީާސ

19 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009  

ް ކުއްޔަށް ދޫކުރުނ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ޓިޫރޒަމް، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

56/2009/08 ނަންބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ފަރާތްތަކަށް  ާ ކުރައްވ ް މަަސއްކަތ ލިައބްރީަރތަކުގިައ  

ް އެންޑ ިޑޒިައން ް އޮނ ”ވަރކޮްޝޕް  އަމާޒުކުރައްވިައގެން، 

ް އޯޕަނ ޔިޫސންގ ލިައބްރީަރްސ ިޑިޖޓަލް  ް އޮފ ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ

 2009 ް ވަރކޮްޝޕެއ ނަމުގިައ ގެ ޮސފްޓްވެއަރ“ ޯސްސ

ިނއިުދއީްލގިައ  ެ ޔާގ ިއނިްޑ ް ށ  18 ން   14 ިޑެސމްބަރ

ހަމަޖިެހފައެވެ. ބާއްވާގޮތަށްވީަނ

ެސންޓަރ ޑިޮކއުމެންޓަޭޝން ް ވޯރކޮްޝޕީަކ ާސކ ިމ  

ވޯރކޮްޝޕަކަށްވެފިައ،  ާ ބާއްވ ް ފަރާތުނ ގެ (އްެސ.ީޑ.ީސ)

ގެ އްެސ.ީޑ.ީސ ފަރާތްތަކަށް، ާ ބިައވިެރވ ވޯރކޮްޝޕްގިައ ިމ

ވީަނ ް ިދނުމަށ އެލަވަންްސ ޚަރަދިާއ ެ ހުރުމުގ ކެއުމިާއ ް ފަރާތުނ

ހަމަޖައަްސވަންވީާނ ދަތުރުފިައާސ ިޓކެޓިާއ ު ދެކޮޅ ހަމަޖިެހފައެވެ.

ޚަރަދުގައެވެ. އިަމއްލަ ު އެކެނިްޑޑޭޓަކ

ވަޑިައގަންނަވަން  ބިައވިެރވެ ވޯރކޮްޝޕްގިައ ިމ ީވމާ،  

22 ނޮވެމްބަރ  ު ފުރުއްވުމަށްފަހ ް ފޯމ ފަރާތްތަކުން، ާ ބޭނުންފުޅުވ

ވަނަވަރާއެކު  ކިުރން، ދުވަހުގެ 4:00 ގެ އީާދއްތަ ާ 2009 ވ

ވޯރކޮްޝޕްގިައ އެދެމެވެ. ިމ ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް ކުތުބުޚާނާއަށް ފޯމ ިމ

ން   8:00 ހެނދުނު ފޯމު، ފުރަންޖެހޭ  އިެދ ބިައވިެރވުމަށް 

ިލބެން  ް ކައުންޓަރުނ ިމކުތުބުޚާނާގެ  ް އަށ  8:45 ު ރޭގަނޑ

 3323943 ބޭނުންފުޅުނަމަ ް ިއތުރުމަޢުލޫމާތެއ ހުންނާނެއެވެ.

އެދެމެވެ. ް ގުޅުއްވުނ ފޯނާ (205 (އެކްްސޓެނަްޝން

  

9 ނޮވެމްބަރ 2009  

ތަމީްރނު

ިވއްކާ ތަކިެތ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ވަރކްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  WCL/I/2009/011 :ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ިވއްކާލުމިާއބެހޭ ް ބާދަގަނޑުތަކެއ

ހިުރ  ގިައ ިތލަފިުށ 3 ) ) ު ޕިްރކްާސޓްޔާޑ ިމކުންފީުނގެ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ިވއްކާލުމަށ ް ތަކެއ ު ބާދަގަނޑ ެ ޢަދަދެއްގ ިގނަ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ވަޑިައގަންނަވ ަޝއުޤުވިެރވެ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

އަށް   13:00 ދުވަހުގެ  (އަންގާރަ)  2009 ނޮވެމްބަރ   24

އޮޅުނިްފލުވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމކުންފުންޏަށ

ދުވަހުގެ 13:00 އަށް  03 ިޑެސމްބަރ 2009 (ބުރްާސފިަތ)

ް މަޢުލޫމާތު އޮޅުނިްފލުއްވުމަށ ު ިއތުރ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ު އަގ

ފޯނަށެވެ. 3323537 ު ނަންބަރ ިމކުންފީުނގެ ގުޅުއްވީާނ،

1430 ާ 01 ޛުލިްޙއްޖ  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

(4)
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ޔުކަޭޝން އިެޑ ް ވޮކަޭޝނަލ ް އޮފ ް ިއންްސިޓިޓއުޓ މޯލިްޑވްްސ

ޓްރިެއިނންގ ް އެންޑ

ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

213/2009/12 ނަމްބަރ:

ް ިއޢުލާނ

 

ު ފަުސތ ެ ބިައވިެރވުމުގ ކްޯސތަކުގިައ ެ މަަސއްކަތްތިެރކަމުގ

ވޮކަޭޝނަލް  ބޭންޑް“ ކޮމީްޕޓެނީްސ ” ާ ިތީރގިައިމވ  

ިމކްޯސތަކުގިައ ީވމާ، ވީަނހަމަޖިެހފައެވެ. ް ިހންގުމަށ ް ކްޯސތައ

ނޮވެމްބަރ  ފަރާތްތަކުން،24  ާ ަޝޢުގުވިެރވ ް ބިައވިެރވުމަށ

ިމިއންްސިޓިޓއުޓަށް  ދުވަހުގެ 16:00 ކިުރން އަންގާރަ ާ 2009 ވ

ު ފޯމ އެޕިްލކަޭޝން އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ އެޕިްލކަޭޝން

ް ފޯނުންގުޅުއްވުމުނ އިަދ ިލބެންހުންނާނެއެވެ. ް ިމިއންްސިޓިޓއުޓުނ

ް ީއމިެއލ ިދނުމިާއ، ް ފެކްްސކޮށ ް ފޯމ އެޕިްލކަޭޝން

ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ބެންޑާރ ބާރ - 01   

އާރކް ވެލްޑަރ  - 02   

މަޭސން - 03   

ިއލެކްޓީްރަޝން  - 04   

ކޮނިްޑަޝން  ރެފިްރޖަރަޭޝން އެންޑް އެއާރ - 05   

 މެކިޭނކް 

ިމިއންްސިޓިޓއުޓުގެ  ހޯއްދެވުމަށް، ު ިއތުރުމައުލޫމާތ  

އެދެމެވެ.  ް ގުޅުއްވުނ 3306070 ފޯނާ

info@mivet.edu.mv ީއމިެއލް:

   

15 ނޮވެމްބަރު 2009  

ް ްސކޫލ ާ އީަމިނއްޔ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

AS-B/2009/24 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ްސކޮލަރިޝޕްއާބެހޭ އީަމން ު މުޙައްމަދ ު ވަނައަހަރ 2010

ްސކޮލަރިޝޕަށް  އީަމން ު މުޙައްމަދ ު ވަނައަހަރ  2010  

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ް ްސކޫލަށ ިމ އެކަމަށްއިެދ ް އެދޭފަރާތްތަކުނ

ިހމަނަންވާނެއެވެ. ު މަޢުލޫމާތ ާ ިމދަންނަވ ިސީޓގިައ

ގުޅޭނެ  އިަދ އެޑްރްެސ ެ މާލޭގ ނަމިާއ ފިުރހަމަ ެ ދިަރވަރުގ    

ނަންބަރެއް. ފޯނު

ފޯނު  ގުޅޭނެ އިަދ އެޑްރްެސ ެ މާލޭގ ނަމިާއ ެ ބެލިެނވިެރޔާގ    

ނަންބަރެއް.

ނުވަތަ  ކީޮޕ ެ ކާޑުގ ީޑ. އިައ. ެ ދިަރވަރުގ ު ިސީޓއާއެކ    

ކީޮޕ ު އްަސލާއެކ ެ ެސޓިްފކެޓްގ ެ އުފަންދުވަހުގ

ްސކޫލް  ެ ވަނައަހަރުގ  2009 އިަދ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ް ިރޕޯޓްފޯމ

ު ަޝރުތ

އަހަރު   15 އަހަރުފިުރ   13 އަށް   2010 ޖަނަވީަރ   1 .1  

ކަމުގިައވުން. ް ކުއްޖެއ ނުފުރޭ

ރަށެއްގެ  ް އެހެނ ިފޔަވިައ  މާލެ  ު ވަނައަހަރ  2009 .2  

ކުއްޖަކަށްވުން. ިނނިްމ ު އަހަރ ިދރީާސ ްސކޫލެއްގިައ

ކަމުގިައވުން. ް ކުއްޖެއ ު ރަނގަޅ ު އަޙްލާޤ .3  

އެއަށްވުރެ  %75 ނުވަތަ ް އެވްރެޖ ް ފިައނަލ ެ ޓާމްގ ިތންވަނަ .4  

ފްާސވެފިައވުން. މިަތން

ކިުރން އީަމިނއްޔާ ްސކޫލްގިައ އުޅެފިައވާ ކުއްޖަކަށް ނުވުން. .5  

ިލްސޓެއް، 7 ިޑެސމްބަރ 2009 ވާ  ެ ހަމަވާކިުދންގ ު ަޝރުތ  

ނިޯޓްސބޯޑްގިައ ް ްސކޫލ ކިުރން ެ ބަންދުވުމުގ އީޮފްސ ު ބުރްާސފިަތދުވަހ

ިމްސކޫލްގިައ ް ިމކިުދންނަށްދޭ ިއމިްތޙާނު ިތީރގިައވާގޮތަށ ބެހެއްޓޭނެއެވެ.

އޮންނާނެއެވެ.

ހެނދުނު 10.00 ގިައ  ު ބުދަދުވަހ ާ 16 ިޑެސމްބަރު 2009 ވ    

ގިަޑިއރު) ިއނިގރިޭސ (2  

މެންދުރުފަހު 2.00 ގިައ  ު ބުދަދުވަހ ާ 16 ިޑެސމްބަރ 2009 ވ    

ިހާސބު (2 ގިަޑިއރު)   

ިޑެސމްބަރ   3 ތީާރޚީަކ،  ު އެންމެފަހ ެ ިސީޓފޮނުވުމުގ  

ކިުރންނެވެ.  ެ ބަންދުވުމުގ އީޮފްސ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ ާ ވ  2009

17 ނޮވެމްބަރ 2009    
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No Course Title Duration Admission Requirement Total Fee

1 English for Further 
Studies 1 Year  Grade 10 Completed.  400/-

2
Advanced Certificate
in Human Resource 
Management

2Years 3 OL/SSC Passes. 9,600/-

3 Diploma in Early 
Childhood Education 3Years

(1) Completion of Grade 10 with 3 O’L passes 
+ One  pass in SSC 
(OR) Completion of Advanced     Certificate in
Early Childhood Care and Development

AND

(2) Certified Proficiency in English or
satisfactory    performance   in a written test of 
English

10,000/-

Centre for Open Learning
Maldives College of  Higher Education

Nikagas Magu
Male’

16th November 2009

We are pleased to announce the three courses COL will conduct in distance mode during the first
semester of 2010.
Interested candidates are welcome to apply for the courses before OR on 25th November 2009.

Course Details

 Further information will be obtained from:
• Centre for Open Learning – 3345190, 3345194
• Students Services – 3345150 , 3345155
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ު މަޢުލޫމާތ ު ޢާންމ

އޮތިޯރީޓ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

202-TA (L) 2009 /111:ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

ދުއްވާ  އެއްގަމުގިައ ާ މަޢުލޫމާތުދިެވފިައވ ިތީރގިައ  

ރިަޖްސޓީްރ އަލުން ް ގެއިްލގެނ ރިަޖްސޓީްރ ެ އުޅަނދުތަކުގ

ހުށަހަޅުއްވާފިައވެއެވެ. އިެދ ް ހަދިައިދނުމަށ

ް ަސިއކަލ A0A3613 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .1

ް ަސިއކަލ A0A6759 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .2

ް ަސިއކަލ A0A2106 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .3

ް ަސިއކަލ A0B2158 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .4

 ް A0B9226 ަސިއކަލ ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .5

ް ަސިއކަލ A0B7437 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .6

ް ަސިއކަލ A0B7424 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .7

ް ަސިއކަލ A0B8794 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .8

ް ަސިއކަލ A0C4569 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .9

ް ަސިއކަލ A0C4266 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .10

ް ަސިއކަލ A0C7480 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .11

ް ަސިއކަލ A0C5361 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .12

ް ަސިއކަލ A0C3492 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .13

ް ަސިއކަލ A0D3086 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .14

B1A5441 ކާރު         ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .15

ކާރު   B1A3315 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .16

ު ކާރ B1A4431 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .17

ް ިޕކަޕ C1A2108 ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ .18

މަޢުލޫމާތު  ިމއުޅަނދުތަކުގެރިަޖްސޓީްރއާބެހޭ ީވމާ،  

ގެ   2009 ނޮވެމްބަރ ިލިބވަޑިައގެންފިައވާފަރާތެއްވާނަމަ،

އަންގަވިައދެއްވުން އެދެމެވެ. ް ިމ އޮތިޯރީޓއަށ ކިުރން

23 ޛުލްޤިަޢދާ 1430      

10 ނޮވެމްބަރ 2009  

ްސޕޯޓްްސ ް އެންޑ ް ޔޫތ ިރޯސަސްސ ް ިހއުމަނ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

141-D/ 2009/19 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ް އެވޯޑަށ ު ޔޫތ ް ާސކ ެ އަހަރުގ ވަނަ 2009

ހުށަހެޅުމާބެހޭ ް ނަނ

ަސއުތު  ު އަހަރަކ ެ ފިެށގެން ކޮންމ ް އަހަރުނ       1996 ވަނަ

ކޯރޕަރަޭޝން ް ީރޖަނަލ ފޮރ  އޯެސިސއަޭޝން  އިޭޝއަން

ެ ހުށައެޅުމުގ ް ނަނ ް އެވޯޑަށ ް ާސކ އަންނަ ް ދެއްވަމުނ ިއން (ާސކް)

މަގަްސދީަކ، ިމއެވޯޑުގެ  ހުޅުވާލިެވފައެވެ. ފުރަުސތުވީަނ 

ެ ޒުވާނުންގ ފާހަގަކޮށް، ް މަަސއްކަތްތައ ެ ޒުވާނުންގ ހުނަރުވިެރ

ު ިހތްވަރ އެއްބާރުލުނީްދ މަަސއްކަތުގިައ ކުރެވޭ ް ތަރައީްޤއަށ

ް ިމއަހަރުގެ އެވޯޑުގެ ިޝޢާރީަކ ”އައުޓްްސޓޭނިްޑންގ ިދނުމެވެ.

ިއން ވަރކްްސ ިހޔުމިެނޓިޭރއަން ު ޓ ކޮންޓިްރިބއަުޝން

އެވެ. އޮފް ނެޗުރަލް ިޑޒްާސޓަރްސ“ ް އާފްޓަމެތ ދަ

ފަރާތްތަކުން  ާ އިެދލައްވ ް ހުށައެޅުމަށ ް ނަނ ް އެވޯޑަށ ިމ  

ކިުރން  ެ ދުވަހުގ އީާދއްތަ ާ ވ  2009 ިޑެސމްބަރ   6

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ ް އެޕިްލކަޭޝން ފޯމ ް ޕާޓްމަންޓަށ ިޑ ިމ

ގެ ް ެސކްރެޓިޭރއެޓ ް ާސކ ިލިބވަޑިައގަންނަވީާނ ް ފޯމ އެޕިްލކަޭޝން

އެވޯޑިާއ  ިމ www.saarc-sec.org ިއންނެވެ. ް ވެބަްސިއޓ

ް އެވޯޑ ު ޔޫތ ް ާސކ ް ހޯއްދެވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ ބެހޭ

ވެބަްސިއޓުންނިާއ، ް ެސކްޓްރިެޓއަޓ ް ާސކ ބްރަޮޝރ،

ެ ޕާޓްމަންޓްގ ިޑ ޔޫތު  އިަދ ް ވެބަްސިއޓ ިމިންސޓީްރގެ  ިމ

އެދެމެވެ. ް ގުޅުއްވުނ ް 3332069 އަށ ު ނަންބަރ

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009  

http://www.saarc-sec.org
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އަތޮޅުއީޮފްސ ދެކުނުބީުރ ު ުލ ިމލަދުންމަޑ

މަނަދޫ، ިދވިެހރާއްޖެ         

G-2009/54 :ނަންބަރ          

ް ިއޢުލާނ

ިއްސމީާޢލް  ް އަލްފިާޟލ ް ަސނަމ ޫ ލަންދ ނ.  

ޫ ލަންދ ނ. ާ ކޮށްފިައވ ރިަޖްސޓީްރ  ނަމުގިައ  ެ ިއބުރިާހމްގ

ު ނަންބަރ ާ ހަދިައީދފިައވ ް ިކޔާގެއަށ ެ އެވ ް ަސނަމ

ިޢމާރާތިާއ ގީޯތގެ    D-7/2007/01

އެއްވްެސ ބެހޭ ިމރިަޖްސޓީްރއިާއ ގެއިްލފިައވީާތ، ރިަޖްސޓީްރ

ިމއަދުންފިެށގެން ފަރާތެއްވާނަމަ، ާ ިލިބލައްވާފިައވ ް މަޢުލޫމާތެއ

އަތޮޅު  ދެކުނުބީުރ ުލު  ިމލަދުންމަޑ ތެރޭގިައ  ެ ދުވަހުގ  15

ް ލަންދޫއީޮފހަށ ދެކުނުބީުރ  ު ުލ ިމލަދުންމަޑ ނުވަތަ  ް އީޮފހަށ

އެދެމެވެ. ް އަންގަވިައދެއްވުނ

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

16 ނޮވެމްބަރ 2009   

އަތޮޅުއީޮފްސ ދެކުނުބީުރ ު ުލ ިމލަދުންމަޑ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މަނަދޫ،

G-2009/52 :ނަންބަރ          

ް ިއޢުލާނ

ޢަބުދުއްރައްޒާޤު  ް އަލްފިާޟލ ާ ީހނިާވލ ޫ ލަންދ ނ.  

ޫ ލަންދ ނ. ާ ކޮށްފިައވ ރިަޖްސޓީްރ  ނަމުގިައ  ެ މުޙައްމަދުގ

 99 ު ނަންބަރ ާ ހަދިައީދފިައވ ިކޔާގެއަށް  ެ އެވ ާ ީހނިާވލ

ގެއިްލފިައވީާތ،  ރިަޖްސޓީްރ ގީޯތގެ ިޢމާރާތިާއ ( 02-10-1985)

ާ ިލިބލައްވާފިައވ ް މަޢުލޫމާތެއ އެއްވްެސ ބެހޭ ާ ިމރިަޖްސޓީްރއ

ތެރޭގިައ  ދުވަހުގެ   15 ިމއަދުންފިެށގެން ފަރާތެއްވާނަމަ

ު ުލ ިމލަދުންމަޑ ނުވަތަ ް އަތޮޅުއީޮފހަށ ދެކުނުބީުރ ު ުލ ިމލަދުންމަޑ

އެދެމެވެ. ް އަންގަވިައދެއްވުނ ް ލަންދޫއީޮފހަށ ދެކުނުބީުރ

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

16 ނޮވެމްބަރ 2009   

އަތޮޅުއީޮފްސ ދެކުނުބީުރ ު ުލ ިމލަދުންމަޑ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މަނަދޫ-

G-2009/50 :ުނަންބަރ        

ް ިއޢުލާނ

އަޙުމަދުގެ  ު މުޙައްމަދ ް އަލްފިާޟލ ިހޔާވިަހ ޫ ިމލަދ ނ.  

ެ އެވ ިހޔާވިަހ ޫ ިމލަދ ނ. ާ ކޮށްފިައވ ރިަޖްސޓީްރ ނަމުގިައ

ގީޯތގެ  ިޢމާރާތިާއ  161 ު ނަންބަރ ާ ހަދިައީދފިައވ ް ިކޔާގެއަށ

އެއްވްެސ ބެހޭ ިމރިަޖްސޓީްރއިާއ ގެއިްލފިައވީާތ، ރިަޖްސޓީްރ

ިމއަދުންފިެށގެން ފަރާތެއްވާނަމަ ާ ިލިބލައްވާފިައވ ް ޚަބަރެއ

އަތޮޅުއީޮފހަށް  ދެކުނުބީުރ ު ުލ ިމލަދުންމަޑ ތެރޭގިައ ެ 15 ދުވަހުގ

އަންގަވިައ ް އީޮފހަށ ޫ މަނަދ ދެކުނުބީުރ ު ުލ ިމލަދުންމަޑ ނުވަތަ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ

23 ޛުލްޤިަޢދާ 1430   

10 ނޮވެމްބަރ 2009   

މިުނިސޕަލީްޓ މާލޭ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

B-2009/173:ުނަންބަރ         

ް ިއޢުލާނ

ް ބަދަލުކުރުނ ް ނަނ

ިދވިެހ  ާ ތަޢީުލމ ު ޢިާއަޝތ ެ ިގނަމާގ ފިުށ ތ.މިަޑ  

A156504 ގެނަން  ރައިްޔތެއްކަން އަންގިައދޭ ކާޑުނަންބަރު:

ގިައ   2009 ނޮވެމްބަރ   10 ނަމަށް، ގެ  މިާޖދާ އިާމނަތު 

ް ިއޢުލާނ ާ އަންގ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ބަދަލުކުރިެވފިައވީާތ،

ކީުރމެވެ.

 1430 30 ޛުލްޤިަޢދާ  

17 ނޮވެމްބަރ 2009    
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(11-02-2007)
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ް ހޯމްއެފެއާޒ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

D-2009/201  :ުނަންބަރ      

ް ިއޢުލާނ

  D-2009/132 ުނަންބަރ ިމިންސޓީްރގެ ިމ  

މިަތން ެ ގޮތުގ ާ އެނިްގފިައވ ް ިއޢުލާނުނ ގެ (30 ޖުލިައ 2009)

އިާއ  ޤާނޫނު) 1/2003 (ޖަމިްޢއްޔާތަކާބެހޭ ު ނަންބަރ ޤާނޫނު

ިތީރގިައ ނުވީާތ، ކޮށްފިައ ު ިއްސލާހ ު ގަވިާއދ ާ ިހންގ ް އެއްގޮތަށ

ް ދަފްތަރުރުނ ެ ޖަމިްޢއްޔާތަކުގ ޖަމިްޢއްޔާތަށް، ާ ިމދަންނަވ

އުވާލިައީފމެވެ. ް އިުނކޮށ

އަރޓްްސ ކޮރޯނާ .1  

ލްޓްްސ އެޑަ ފޮރ ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ީރިއޓަރަޭޝން .2  

(ީރޑް) ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ިއން

އާރެކޯރޑްްސ .3  

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ޮސަސިއީޓ ް އަޯޝންގްރިާފކ ދަ .4  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ ޫ ހުވަދ .5  

ް އެންޑ ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ފޮރ ވޮލަނިްޓއަރްސ .6  

ް ިއންޕްރޫވްމަންޓ ް ލޭންގްއޭޖ

ް އެންޓަޓިައންމަންޓ ް ކްލަބ .7  

ް އެންޑ ް ިރާސރޗ ފޮރ އޯެސިސއަޭޝން މޯލިްޑވްްސ .8  

ް ިވމެނ ް އޮފ ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ

ް ގުޅުނ ެ ހއ.ޖަމާޢަތުގ .9  

ް އެންޑ ް އޯެސިސއަޭޝން ފޮރ ިޑވެލޮޕްމަންޓ ޫ 10.ސ.ހުޅުދ  

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ

ް ގުޅުނ ެ 11.ކ.ޖަމާޢަތުގ  

ފޮރ ޮސަސިއީޓ ް އެޑްވާންްސމަންޓ ޫ 12.ރަތަފަންދ  

ް ިއމްޕްރޫވްމަންޓ ް ރޫރަލ އެކްއިަރން

ް ގުޅުނ ެ 13.ނ.ޖަމާޢަތުގ  

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އެންޑ ް 14.އިައލެންޑ  

ިވިލނިގިލ ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން

ގުޅުން ެ 15.ޅ.ޖަމާޢަތުގ  

ް ެސލްފ ް އޮފ ް އެޑްވާންްސމަންޓ ިދ ފޮރ 16.ފައުންޑަޭޝން  

ީނޑްްސ އެޓިެއިނންގ ހެލިްޕންގ

ް ގުޅުނ ެ 17.ތ.ޖަމާޢަތުގ  

ް އެންޑ ް ހެލްތ ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ދަ ފޮރ 18.އޯގަނިައޒަޭޝން  

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ

ް ގުޅުނ ެ 19.ގއ.ޖަމާޢަތުގ  

މިެރން ް އެންޑ ޑިައިވންގ ވޯޓަރ ޫ 20.ބްލ  

އޯެސިސއޭޓްްސ

ްް ގުޅުނ ެ 21.ރ.ޖަމާޢަތުގ  

ް ކްލަބ ޓްރިޭނންގ ްސޕޯރޓްްސ ް ޔުނިައޓެޑ ޫ 22.މަރަދ  

ގުޅުން ެ 23.އ.ޖަމާޢަތުގ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ިއްސދިަަރވަރުންގ ެ ްސކޫލްގ ާ ިހދާޔ ޫ 24.ިމލަދ  

ގުޅުން ެ 25.ށ.ޖަމާޢަތުގ  

ް އޮފ ޕްރޮމަޯޝން ދަ ފޮރ 26.އޯެސިސއަޭޝން  

އެކަްސލަންްސ

ް ކްލަބ ރެކިްރއަޭޝން ޫ 27.މާންދ  

ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް ޯސިޝއަލ ފޮރ 28.ފައުންޑަޭޝން  

ް ކްލަބ ް 29.މެޖްެސިޓކ  

ޫ ކަނޑުހުޅުދ ިރފޯރިމންގ ފޮރ 30.އޯެސިސއަޭޝން  

ް ބާޒ 31.އެފް.ީސ  

ެ ިއްސދިަރވަރުންގ ެ މަރުކަޒުގ ތަޢީުލީމ ު 32.ނ.އަތޮޅ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ

33.ެޝއަރ  

ާ ިއްސދިަރވަރުންގެ ޖަމިްޢއްޔ 34.ހއ.އަތޮޅު މަދަރާުސގެ  

ނީާދ 35.ިދވިެހ  

ް (ިވންޑ މޯލިްޑވްްސ  ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން 36.ޔިޮޓންގ   

ަސރިފންގ)

އެޑްވެންޗަރ ް 37.ކްލަބ  

ް އެންޑ ރެކިްރއަޭޝން  ފޮރ  އޯެސިސއަޭޝން  38.މާތޮޑާ   

ްސޕޯރޓްްސ

ިފލްމްްސ 39.ފަރަނާްސ  

ޓްގެދަރ އޮންގިޮއން ް ލެޑ ް އީެލޓ ް ިލއަނ ިޒ ް 40.ކްލަބ  

ލޮޓް) (ކްލަބް ިޒ

41.އިެނމަޭޝން  

(A)
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ް ނާޑ ެ ިއްސދިަރވަރުންގ ެ މަރުކަޒުގ ތަޢީުލީމ ު 42.ޅ.އަތޮޅ  

ިފލްމްްސ ާ 43.ފިަރވ  

ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް 44.ޔުނިައޓެޑ  

މޯލިްޑވްްސ

ާ 45.ިއހ  

މޯލިްޑވްްސ މާލެ، އޯެސިސއަޭޝން ިފިޝންގ ް 46.ގޭމ  

ޯ ީޓ.ީސ.އެމް.އ ް 47.ކްލަބ  

ް އޮފ ފައުންޑަޭޝން  ް ިއންޓަނަޭޝނަލ 48.ިރފާ   

މޯލިްޑވްްސ

49.ރިަނ  

ް ފްރެންޑިްޝޕ 50.ްސީރލަންކާ-މޯލިްޑވްްސ  

އޯެސިސއަޭޝން

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ 51.ިހލީާލ  

ިލޓެރަލް އޯެސިސއަޭޝން ިވއަން އާރިޓްސޓްްސ 52.މޯލިްޑ  

(މަލަ)

ް 53.ިނއޯނ  

ބަޔޯޑިައވަރިސީޓ އެންޑް  އެނަރީޖ 54.ވޯޓަރ،  

ފައުންޑަޭޝން

ް ީޓނޭޖ ް 55.ކްލަބ  

ިފޓްންަސ ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން 56.މޯލިްޑވްްސ  

ޕްރޮފަެޝނަލްްސ

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ ް 57.ޒިެނތ  

ިއން އަރޓްްސ ިލންގިވްސިޓކް  ފޮރ  58.ޮސަސިއީޓ  

މޯލިްޑވްްސ

ނާަޝ ް 59.ކްލަބ  

ް ީލިބޔަތުލ ް ޢަރިަބއްޔަތުލ އުޚްވަތުލް  ް 60.ޖަމިްޢއްޔަތުލ  

ާ މާލީްދިފއްޔ

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ ް 61.ޔުނިައޓެޑ  

ް ހެލްތ ް އެންޑ ް އެންވަޔަރަންމަންޓ 62.މޯލިްޑވްްސ  

އޯެސިސއަޭޝން

ގުޅުން ެ 63.ބ.ޖަމާޢަތުގ  

ގުޅުން ެ ިއްސދިަރވަރުންގ މަދަރާުސގެ ޫ 64.މާޅެންދ  

ގުޅުން ެ 65.ސ.ޖަމާޢަތުގ  

ޑިައިވން ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން ިވއަން 66.މޯލިްޑ  

(މިަޑ) ިއންްސޓްރަކްޓަރ

ް ކްލަބ ރެކިްރއަޭޝން 67.މީަމްސ  

ހާރމީަނ ް ޯސިޝއަލ ް އެންޑ އަރޓްްސ ާ 68.ޑްރާމ  

(ޑްޭޝ)

ް 69.ކްލަބް ލަޔާލ  

އޯެސިސއަޭޝން ް ބްރަދަރހުޑ ް ޕިާކްސތާނ 70.މޯލިްޑވްްސ  

ް ކްލަބ 71.ފްރެންޑްްސ  

ް ފްރެންޑިްޝޕ ޔާ ިއނީްޑ 72.މޯލިްޑވްްސ-  

އޯެސިސއަެޝން

ް ޓަޗ ް ފިައނަލ ް 73.ކްލަބ  

އަރޓްްސ ޕަރފިޯމންގ ް އޮފ ީެމ އެކަޑ 74.މޯލިްޑވްްސ  

ާ ިޛކުރ ް 75.ޖަމިްޢއްޔަތުއ  

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން ޓިެންސ ް 76.ޮސފްޓ  

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ ޫ 77.ވާދ  

އޯެސިސއަޭޝން ުސޓޫޑެންޓްްސ ު 78.އުގޫފާރ  

ް 79.ިސލްވަރ ްސޕިައކ  

ް ކްލަބ ްސޓަރްސ ް ިއލިުމނޭޓެޑ ޫ 80.ިހތަދ  

ް ރޫޙ 81.ިދވިެހ  

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ އޯެސިސއަޭޝން 82.ީސފެއަރަރްސ  

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ 83.ޖިެމީނ  

ކިޮމީޓ އޮޕަރޭޓަރްސ 84.އެއަރލިައން  

ް ްސިޕންޒ ް 85.ީސ.ީބ.އެލ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ީމހުންގ ާ ިލޔ ް މައްޗަށ 86.ިތމާވީެށގެ  

ޯ މަވެަސކ ް 87.ކްލަބ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ދިަރވަރުންގ ކީުރގެ 88.ީއ.ީޕއްެސގެ  

89.މޯލްޑިައވަރްސ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ިލޔުންތިެރންގ ެ 90.ިދވިެހރާއްޖޭގ  

ރޭންޖަރްސ ް 91.ކްލަބ  

ގުޅުން ެ އެކުވިެރކަމުގ ެ 92.ިސނަމާލ  

ޯ ލިާޒއ ް 93.ކްލަބ  

ރެކިްރއަޭޝން ް ްސޓާފ ް 94.އެމް.އްެސ.އެލ  

ހުޅިެވ ް 95.ކްލަބ  

ް ކްލަބ ރެކިްރއަޭޝން ް ްސޓާފ ް 96.ހްޮސިޕޓަލ  

ނޭޗަރ 97.ްސޕޯރޓްްސ  
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ް ިއންްސިޓިޓއުޓ ް ިރަސރޗ ް ެންޓ ޕެންޑ 98.ިއނިްޑ  

ޯ ބިައ-ކ ް 99.ކްލަބ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ މްުސކިުޅދިަރވަރުންގ ާ 100.އީަމިނއްޔ  

ް ޗީޯއޒ ް 101.ބޯޗ  

އޯެސިސއަޭޝން ްސޕޯރޓްްސ ް ީބޗ 102.މޯލިްޑވްްސ  

ް އީެލޓ ް ކްލަބ 103.ްސޕޯރޓްްސ  

ޮސަސިއީޓ ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ 104.އެޓޮލްްސ  

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ 105.ހޯރަފިުށ  

ް 106.ގީްރން ީޝލްޑ  

107.ދިޫނތުނިޑ  

ޮސަސިއީޓ ް ިފލެޓިެލކ 108.މޯލިްޑވްްސ  

ގުޅުން ެ އެކުވިެރންގ 109.ތުރާކުނު  

ފައުންޑަޭޝން ް ކިްރކެޓ މޯލިްޑވްްސ 110.ދަ  

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ 111.ިރމްްސ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ ޫ 112.ިއންނަމާދ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ ު 113.ނިައފަރ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ 114.ގެމަނަފީުށ  

ް ކްލަބ ެ އެކުވިެރންގ ޫ 115.ކަމަދ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ ޫ 116.ރްަސމާދ  

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ 117.ހިަފޔަ  

އޯެސިސއަޭޝން ޑޯނަރްސ ް 118.ބްލަޑ  

ް ކްލަބ ފްރެންޑްްސ ް 119.ޔުނިައޓެޑ  

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ޮސަސިއީޓ 120.އިައ  

ް 121.ކެއަރ ޕޭރެންޓްްސ ފޯރަމ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ ޫ 122.ނ.ލަންދ  

ގުޅުން ެ 123.މްުސިލމުންގ  

ގުޅުން ެ އެކުވިެރންގ ު 124.އަނގިޮޅީތމ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ 125.ހޯރަފިުށ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ 126.ލ.މާބިައދޫ  

ގުޅުން ެ 127.ހދ.ޖަމާޢަތުގ  

(ލ.ކުނަހަންދޫ) ް ރޫޙ ެ 128.ޒުވާނުންގ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ 129.ގިޮއދޫ  

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ 130.ޕިައިނއަރްސ  

ރްަސއިައން 131.ިދވިެހ  

ޖިޫނއަރްސ ް ކްލަބ 132.ްސޕޯރޓްްސ  

ިއޚްވާން ް 133.ޖަމިްޢއްޔަތުލ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ ޫ 134.ިހތަދ  

ހާވޭލްްސ ް 135.ކްލަބ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ އެކުވިެރންގ ު 136.ހޯދަޑ  

ގުޅުން ެ 137.މ.ޖަމާޢަތުގ  

ޮސަސިއީޓ ލިައޓްްސ ް 138.ަސދަނ  

ް ކްލަބ އަަސީރ ޫ 139.ގައްދ  

ފައުންޑަޭޝން ް ޔޫތ ު 140.ފުވައްމުލަކ  

ްސޓަރ 141.ަސދަން  

ިދރުން ެ ޒުވާނުންގ 142.މަޑަވިެލ  

ް ކްލަބ ޔޫތްްސ ް 143.ޔުނިައޓެޑ  

ިދރުން ެ ޒުވާނުންގ ު 144.ނ.މާފަރ  

145.އަންތީަރްސ  

ް ކްލަބ ްސޕޯރޓްްސ ފިެރދޫ .146  

ް ރޫޙ 147.ޖަމީާލ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ ު 148.މާވަށ  

ާ ޖަމިްޢއްޔ ެ ޒުވާނުންގ 149.ގީުޅ  

ޮސަސިއީޓ ް ޔޫތ ޫދޫ 150.ތ.ކަނޑ  

ު ނާޑ ޫ 151.މިަހބަދ  

ންަޞރު ް 152.ޖަމިްޢއްޔަތުލ  

ިއޢުލާނު ާ އަންގ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ިމހެންވެ،

ކީުރމެވެ.

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

17 ނޮވެމްބަރ 2009   
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މިުނިސޕަލީްޓ މާލޭ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

B-2009/171:ުނަންބަރ         

ް ިއޢުލާނ

ް ނަންބަދަލުކުރުނ

ިދވިެހ  ު ތައީުފޤ ާ ްިލފ އަޒ ެ ޗަންޕާމާގ ޫދޫ ތ.ކަނޑ  

ނަން  A 077522  ގެ ނަންބަރު: ު ކާޑ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ

10 ނޮވެމްބަރ 2009 ގިައ  ް ނަމަށ ގެ ު ތައީުފޤ ޔްާސީމން ު ޢިާއަޝތ

ް ިއޢުލާނ ާ އަންގ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ، ބަދަލުކުރިެވފިައވީާތ

ކީުރމެވެ.

 1430 30 ޛުލްޤިަޢދާ  

17 ނޮވެމްބަރ 2009   

މިުނިސޕަލީްޓ މާލޭ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

B-2009/172:ުނަންބަރ         

ް ިއޢުލާނ

ް ނަންބަދަލުކުރުނ

ިއބްރީާހމް  ިދވިެހ  ފިާޠމަތު ލުޔޫނާ ކ.މާލެ  މ.މިުއިރ  

ނަން  A 364201 ގެ ނަންބަރު: ު ކާޑ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ

02 ނޮވެމްބަރ 2009 ގިައ  ް ނަމަށ ގެ ޢީަލ ް ިއބްރީާހމ ލުޔޫނާ

ް ިއޢުލާނ ާ އަންގ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ބަދަލުކުރިެވފިައވީާތ،

ކީުރމެވެ.

 1430 30 ޛުލްޤިަޢދާ  

17 ނޮވެމްބަރ 2009    

މިުނިސޕަލީްޓ މާލޭ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

B-2009/170:ުނަންބަރ         

 

ް ިއޢުލާނ

ް ނަންބަދަލުކުރުނ

ިދވިެހ  ު ރީަޝދ ީއމާން ބޮކަރުމާގެ  ޫ ހއ.ިދއްދ  

ނަން  A 338629 ގެ ނަންބަރު: ު ކާޑ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ

16 ނޮވެމްބަރ 2009 ގިައ  ް ނަމަށ ގެ ު ރީަޝދ ީއމާން ު ޢިާއަޝތ

ް ިއޢުލާނ ާ އަންގ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ބަދަލުކުރިެވފިައވީާތ،

ކީުރމެވެ.

 1430 30 ޛުލްޤިަޢދާ  

17 ނޮވެމްބަރ 2009    

  

އޮތިޯރީޓ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހައިުސންގ،

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

202-TA(M)/IUL/2009/112 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

 

ދުއްވާ  ކަނޑުގިައ ާ ދިެވފިައވ ު މަޢުލޫމާތ ިތީރގިައ  

ހަދިާދނުމަށްއިެދ ް އަލުނ ް ގެއިްލގެނ ރިަޖްސޓީްރ ެ އުޅަނދުގ

އިާއބެހޭ ރިަޖްސޓީްރ ިމ ީވމާ، ހުށަހަޅާފިައވެއެވެ. ް ިމއޮތިޯރީޓއަށ

16 ނޮވެމްބަރ 2009 ގެ  ފަރާތެއްވާނަމަ، ާ ިލިބފިައވ ު މަޢުލޫމާތ

އަންގަވިައދެއްވުންއެދެމެވެ. ް އޮތިޯރީޓއަށ ިމ ކިުރން

ދިޯނ P3471A-01-02-N ނަންބަރު  1. ރިަޖްސޓީްރ

18 ޛުލްޤިަޢދާ 1430    

05 ނޮވެމްބަރ 2009   

(A) (A)

(A)
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ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ޓިޫރޒަމް، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

88-FS/IU/2009/33 ނަންބަރު:

ތީާރޚް:17 ނޮވެމްބަރ 2009

ް ިއޢުލާނ

ް ީމިޓންގ ް ޕެލްަސ ހޮޓެލްގެ ޕީްރިބޑ ނަަސންދުރަ

ޓްރެންޑްްސ  ް ހޮޓެލ ޕެލްަސ  ނަަސންދުރަ  ކީުރގެ  

ް ިދނުމަށ ް ކުއްޔަށ ް އޫުސލުނ ެ ީބލަމުގ ު ރްެސޓޯރަންޓާއެކ

ހުޅުވާލެއިްވ  ް ަސރުކާރުނ ގިައ  2009 ނޮވެމްބަރ   06

ވާ   2009 ނޮވެމްބަރ   23 ީމީޓންގް“ ް ”ޕީްރިބޑ ެ ީބލަމުގ

ކޮންފަރެންްސ  ެ ހޮޓެލްގ ާ ނަލިަހޔ ގިައ  14:00 ު ދުވަހ ހޯމަ

ބައްދަލުވުމުގިައ، ިމ ހަމަޖިެހފައެވެ. ބޭއްވުމަށްވީަނ ހޯލްގިައ

ް ިއތުރުނ ެ ފަރާތްތަކުގ ާ ބައްލަވިައގެންފިައވ ް ީބލަންފޮތ ް ިމހާތަނަށ

ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަ ް ބިައވިެރވެވަޑިައގަތުމަށ ީބލަމުގިައ

ފުރަުޞތުވީަނ ެ ބިައވިެރވެވަޑިައގަތުމުގ ފަރާތްތަކަށްވްެސ، ާ ވ

ހުޅުވާލިެވފައެވެ.

ބައްލަވިައގެންފިައވާ  ް ީބލަންފޮތ ް ިމހާތަނަށ ީވމާ،  

ް ބިައވިެރވެވަޑިައގަތުމަށ ީބލަމުގިައ އިަދ ފަރާތްތަކުނިާއ

ނޮވެމްބަރ   23 ފަރާތްތަކުން ާ ވަޑިައގަންނަވ ަޝއުޤުވިެރވެ

ިމިމިންސޓީްރގެ ކިުރން ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ާ 2009 ވ

ނަން  ާ ގުޅުއްވ ް ފޯނަށ  3323226 /  3323224 ު ނަންބަރ

ދެންނީެވމެވެ. ް ކުރެއްވުމަށ ް ނޯޓ

      

01 ޛުލިްހއްޖަ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  

ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ޓިޫރޒަމް، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

88-FS/IU/2009/35 ނަންބަރު:

ތީާރޚް:17 ނޮވެމްބަރ 2009    

ް ިއޢުލާނ

ް ނަަސންދުރަ ޕެލްަސ ހޮޓެލް ދައްކާލުނ

ޓްރެންޑްްސ  ް ހޮޓެލ ޕެލްަސ  ނަަސންދުރަ  ކީުރގެ  

ް ިދނުމަށ ް ކުއްޔަށ ް އޫުސލުނ ެ ީބލަމުގ ު ރްެސޓޯރަންޓާއެކ

ހުޅުވާލެއިްވ  ް ަސރުކާރުނ ގިައ  2009 ނޮވެމްބަރ   06

ބައްލަވާލައްވަން ް ހޮޓެލ ޕެލްަސ ނަަސންދުރަ ގިުޅގެން ާ ީބލަމ

ާ ހަރުމުދަލ ހިުރ އެތަނުގިައ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ބޭނުންފުޅުވެލައްވ

ެ ދައްކާލުމުގ އެެސޓްްސ ިއންވެންޓީްރ އިަދ ތަކެއްޗިާއ ިހފާގެންގުޅޭ

ނަަސންދުރަ ިމގޮތުން ހަމަޖިެހފައެވެ. އަރުވާގޮތަށްވީަނ ު ފުރަުސތ

ިތީރގިައިމވާ ގޮތަށެވެ. ދެއްކުމަށް ހަމަޖިެހފިައވީަނ

ިއން ދުވަހު 14:00 އިާދއްތަ ާ 22 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ  •  

ް އަށ 16:00   

ިއން ދުވަހު 10:00 އިާދއްތަ ާ 13 ިޑެސމްބަރ 2009 ވ  •  

ް އަށ 12:00   

ބައްލަވިައގެންފިައވާ  ް ީބލަންފޮތ ް ިމހާތަނަށ ީވމާ،  

ް ބިައވިެރވެވަޑިައގަތުމަށ ީބލަމުގިައ އިަދ ފަރާތްތަކުންނިާއ

ިމިމިންސޓީްރގެ ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ

ނަން  ާ ގުޅުއްވ ް ފޯނަށ  3323224/3323226 ު ނަންބަރ

ދެންނީެވމެވެ. ް ކުރެއްވުމަށ ް ނޯޓ

            

01 ޛުލިްޙއްޖާ 1430  

18 ނޮވެމްބަރ 2009  
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ު މަރުކަޒ ޤައީުމ ާ ިޚދުމަތްކުރ ް ތީާރޚަށ ިދވިެހބަހިާއ

ކަލްޗަރ ް އެންޑ ޓިޫރޒަމް، އާޓްްސ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

މާލެ،ިދވިެހރާއްޖެ.

          ނަންބަރު: 149/36/2009-

ް ިއޢުލާނ

 30)   -149 ނަމްބަރު: 27/2009/ ެ މަރުކަޒުގ ިމ  

ދަންނަވަމެވެ. ް ގޮތުނ ގުޅޭ ިއޢުލާނާ (2009 ް އޯގްަސޓ

ދާރުލްއާާސރު  ް ފަތުރުވިެރންނަށ ާ ިޒޔާރަތްކުރ ް މާލެއަށ  

ދުވަހުން  22 ވަނަ ެ މަހުގ ނޮވެމްބަރ ިމ ދިަތވީާތ، ް ބެލުމަށ

ދުވްަސ ް ބަންދުނޫނ ު ަސރުކާރ ް ދެއްކުނ ދާރުލްއާާސރު ފިެށގެން،

ހުޅިުވފިައ  ް އަށ  6:00 ހީަވރު  ިއން  8:00 ހެނދުނު ު ދުވަހ

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ ހުންނާނެ

ގަނޑުވަރު  އީުތމު  ހުންނަ އީުތމުގިައ ހއ.  އިަދ،  

އެތަން ބަންދުތެރޭގިައ ު ީޢދ ް ީމހުންނަށ ާ ބޭނުންވ ް ބަލަނ

ހެނދުނު  ެ ދުވަހުގ ދެ ިމ  29 ،28 ނޮވެމްބަރ ބެލޭނެގޮތް 

އަންގިައ  ކަންވްެސ ހަމަޖެއިްސ ް ހީަވރު 5:00 އަށ 8:00 ިއން

ކުރަމެވެ. ް ިއޢުލާނ

 

29 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

16 ނޮވެމްބަރ 2009  

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއީޮފްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ ފުވައްމުލައް،

D-2009/61 :ުނަންބަރ         

ް ިއޢުލާނ

ނަންބަރު  ާ ހަދިައީދފިައވ ް ަޝބްނީަމގެއަށ ު ފުވައްމުލަކ  

ް ގެއިްލގެނ ރިަޖްސޓީަރ ގީޯތގެ ިޢމާރާތިާއ (1-R)35/2002

ހުށަހަޅާފައެވެ. ް އީޮފހަށ ު ފުވައްމުލަކ ވީަނ

ިލިބފިައވާ  ް މަޢުލޫމާތެއ ރިަޖްސޓީަރއާބެހޭ ިމ ީވމާ،  

އީޮފްސ  ެ ބުދަދުވަހުގ ާ 25 ނޮވެމްބަރ 2009 ވ ފަރާތެއްވާނަމަ،

ު ފުވައްމުލަކ ނުވަތަ ް އީޮފހަށ ު ފުވައްމުލަކ ކިުރން ެ ބަންދުވުމުގ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ އަންގަވިައ ް އެކަނ ް އަތޮޅުއީޮފހަށ

23 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

10 ނޮވެމްބަރ 2009  

ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ޓިޫރޒަމް، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

/IU/36/2009 :ުނަންބަރ        

ިއޢުލާން

ކުއްޔަށް  އިައލެންޑް)  ް (ޕާމީްބޗ ގުރިައދޫ ޅ.މިަދިރ   

ާ ކުރިެވފިައވ ް ިދނުމަށ ް ކުއްޔަށ ް އެރަށ ފަރާތުން، ާ ިހފާފިައވ

ް އެހެނ ް ޙައްޤުތައ އެންމެހިައ ާ ިލިބފިައވ ް ދަށުނ ެ އެގީްރމެންޓުގ

ހުށަހަޅުއްވާފިައވީާތ، ހުއްދައަށްއިެދ ެ ކުރުމުގ ު ބަދަލ ް ފަރާތަކަށ

ް މައަްސލައެއ ނުވަތަ ް ދަރަންޏެއ އެއްވްެސ ް ގިުޅގެނ ާ ރަށ އެ

ދުވަހުގެ  06 ިޑެސމްބަރ 2009 ވަނަ ފަރާތެއްވާނަމަ، ް އޮތ

އަންގިައދެއްވުމަށް  ް ިލޔުމަކުނ ް ިމިމްސޓީްރއަށ ކިުރން 16:00 ގެ

ކީުރމެވެ. ް ިއޢުލާނ ާ އަންގ ް ޢާންމުކޮށ

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

17 ނޮވެމްބަރ 2009  

(A)

ހ

ހ
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ް އުވާލެއްވުނ ޯ ިބޔުރ ކޮމްޕްލިެއންޓްްސ ް ޕަބިްލކ

ިހނގަމުނިްދޔަ  ް ދަށުނ ެ ހޯމްއެފެއާޒްގ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ  

2009 ނޮވެމްބަރ 16 ވަނަ  ޕަބިްލކް ކޮމްޕްލިެއންޓްްސ ިބޔުރޯ،

ް ދަންނަވަނ ކަމުގިައ އުވާލައްވިައިފ ް ފިެށގެނ ް ދުވަހުނ

ިވދާޅިުވއެވެ. ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ

 

އުވާލެއީްވ،  ޯ ިބޔުރ ކޮމްޕްލިެއންޓްްސ ް ޕަބިްލކ  

ް ގުޅޭގޮތުނ ާ ިޚދްމަތްތަކ ދޭ ް އީޮފްސތަކުނ ެ ަސރުކާރުގ އީޮފހީަކ، ިމ

ާ އުފައްދަވާފިައވ ް ބަލިައގަތުމަށ ް ަޝކުވާތައ ާ ކުރ ް ރައިްޔތުނ

ިގނަ ެ ބާވަތުގ ބަލިައގަންނަ ް ިބޔުރޯއަށ ިމ ކަމަށްވެފިައ، ް އީޮފހެއ

އުފިެދފިައވީާތ، ް މުއައަްސާސތައ ް ިމިނވަނ ހުށަހަޅާނެ ް ަޝކުވާތައ

ެ ބެހެއްޓެވުމުގ ް އީޮފހެއ ވިަކ ް ކުރެއްވުމަށ ް މަަސއްކަތްތައ ިމ

ފިެނވަޑިައނުގަންނަވީާތއެވެ. ް އޮތްކަމަށ ް ބޭނުމެއ

އުވާލެއްވުމާގިުޅގެން،  ޯ ިބޔުރ ކޮމްޕްލިެއންޓްްސ ް ޕަބިްލކ  

ް ރައިްޔތުނ ް ގުޅޭގޮތުނ ާ ިޚދްމަތްތަކ އީޮފްސތަކުންދޭ ެ ަސރުކާރުގ

ް ިމިނވަނ ާ އުފައްދާފިައވ ު ިމހާރ ތެރިެއން، ެ ަޝކުވާތަކުގ ާ ކުރ

ް ަޝކުވާތައ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ބެލުމަށ ް މުއައަްސާސތަކުނ

ިއދާރާއީަކ ެ ަސރުކާރުގ ބަލާނެ ް ަޝކުވާތައ އެހެން ިފޔަވިައ،

ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ް އެފެއާޒްކަމަށ ް ހޯމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ހަމަޖައަްސވިައިފއެވެ.

ު އަގ ެ ިޚދްމަތުގ ެ ބޭފުޅުންގ ާ ިލިބވަޑިައގަންނަވ ު ިއނާމ ޤައީުމ

ް ަސރުކާރުން ވަޒަން ކުރެއްވުނ

އޯގްަސޓް   16) 2009/58 ނަންބަރު  ެ ިމއީޮފހުގ  

ދަންނަވަމެވެ. ޙަވާލީާދ ާ ދެންނެވުމ 2009)ގެ

ަސރުކާރުން  ފިެށގެން  ދުވަހުން  ޖުމްހީޫރ  ިމއަހަރުގެ   

ާ ިލިބވަޑިައގަންނަވ ު ިއނާމ ޤައީުމ ހަމަޖެއެްސިވ ް ދެއްވުމަށ

ް ަސރުކާރުނ ގޮތެއްގިައ ޚާއަްޞ ު އަގ ެ ިޚދްމަތުގ ެ ބޭފުޅުންގ

ެ ަސރުކާރުގ ިނންމަވާފިައވުމާއެކު، ް ގޮތަށ ާ ކުރައްވ ވަޒަން

ކަންކަމުގިައ، އިެކއިެކ ކުރައްވާ  ިއނިްތޒާމު  ް އީޮފްސތަކުނ

އިަދ ބޭފުޅުންނިާއ، ިލިބވަޑިައގެންނިެވ ު ިއނާމ ޤައީުމ ު ިމއަހަރ

ާ ިމދަންނަވ ބޭފުޅުން، ާ ިލިބވަޑިައގަންނަވ ު ިއނާމ ް ީމގެފަހުނ

ް ދަންނަވަނ ް ގެންދެވުމަށ ް ބިައވިެރކުރައްވަމުނ ް އޫުޞލުނ

ިވދާޅިުވއެވެ. ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ

ތެރޭގިައ  ފަރާތްތަކުގެ  ިލބުނު ު ިއނާމ ިމއަހަރު   

ިހމެނީޭތ، ް ކުންފުންޏެއ ޖަމިްޢއްޔާއަކިާއ، ކޮލެޖަކިާއ،

ާ ހުންނަވ ް ިހންގަވަނ ް އެތަނެއ ދެއްވިާއރު، ު ދަޢުވަތ ް އެތަންތަނަށ

ް ދެއްވަމުނ ު ދަޢުވަތ ް އޫުޞލުނ ިމ ިއްސބޭފުޅަކަށްވްެސ ެ އެންމ

ިވދާޅިުވއެވެ. ާ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔ ދަންނަވަން ް ގެންދެވުމަށ

ް ކުރައްވިައގެނ ު ިއނިްތޒާމ ް އީޮފްސތަކުނ ެ ަސރުކާރުގ .1  

ޖަލާްސތަކިާއ، ރްަސިމއްޔާތުތަކިާއ، އިެކއިެކ ާ ބާއްވަވ

މެހްމާނުންނަށް، ަޝރަފުވިެރ ެ މުބާރާތްތަކުގ އިެކއިެކ

ެ ަޝރަފުވިެރކަމުގ ހަމަޖައަްސވިާއރު، ް ބޭފުޅުނ

ބޭފުޅުންވްެސ ިލިބވަޑިައގެންނިެވ  ިއނާމު  ޤައީުމ

ހަމަޖެއެްސވުން.

ް ދެންނެވުނ

30 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

2009/68 ނަންބަރު:
ނޮވެމްބަރ 2009   17

2 ޛުލްޤިަޢދާ 1430  

2009/69 ނަންބަރު:
ނޮވެމްބަރ 2009   19
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ު ިހތްވަރ ިއނާމިާއ، ޤައީުމ ެ ަޝރަފުވިެރކަމުގ .2  

ބޭފުޅުން، ާ ިލިބވަޑިައގަންނަވ ު ިއނާމ ޤައީުމ ެ ިދނުމުގ

ާ ދިާއރާއ ިލިބވަޑިައގެންނިެވ ު ިއނާމ ް އެބޭފުޅުންނަށ

ެ ރާއްޖޭގ ިއދާރާތަކުންނިާއ، ެ ަސރުކާރުގ ް ގުޅޭގޮތުނ

ާ ކުރައްވ ު ިއނިްތޒާމ ް މަދަރާުސތަކުނ ްސކޫލްތަކިާއ

ް އެބޭފުޅުންނަށ ބިައވިެރކުރައްވިައ، އިެކކަންކަމުގިައ

ިޙއާްޞ ާ ތަޖިުރބ މަޢްލޫމާތިާއ ާ ިލިބވަޑިައގެންފިައވ

ހަމަޖެއެްސވުން. ު ިއނިްތޒާމ ކުރެއްވޭނެ

ް ކުރައްވިައގެނ ު ިއނިްތޒާމ ް އީޮފްސތަކުނ ެ ަސރުކާރުގ .3  

ޖަލާްސތަކަށިާއ، ރްަސިމއްޔާތުތަކަށިާއ، ާއިެކއިެކ ބާއްވަވ

ް އީޮފހަކުނ އެ މުބާރާތްތަކަށް، ބައްދަލުވުންތަކަށިާއ،

ު ދަޢުވަތ ް އެބޭފުޅުންނަށ އޫުޞލަކުން  ާ ކަނޑައަޅުއްވ

ގެންދެވުން. ް ދެއްވަމުނ

ިއނާމިާއ ިހތްވަރު  ޤައީުމ ެ ިމއަހަރު ަޝރަފުވިެރކަމުގ  

ެ ބޭފުޅުންގ ިލިބވަޑިައގެންނިެވ ު ިއނާމ ޤައީުމ ެ ިދނުމުގ

ދެންނެވުމާއެކުގިައ ިމ ް ނަންތައ ެ ފަރާތްތަކުގ ނަންފުޅުތަކިާއ

އެވީަނއެވެ.

ެ ަޝރަފުވިެރކަމުގ ު އަހަރ ވަނަ 2009

ެ ިދނުމުގ ު ިހތްވަރ ިއނާމިާއ ޤައީުމ

ް ބޭފުޅުނ އެރުވުނު ު ިއނާމ ޤައީުމ

ބޭފުޅުން 4 އެރުވުނު ު ަޝރަފުވިެރކަމުގެ ޤައީުމ ިއނާމ

- ދިާއރިާއން ިވޔަފީާރގެ ފަނީްތގެ ު މެދ އިަދ ކިުދ

ރޮނގުން: ެ ިއތުރުކުރުމުގ ް އުފެއްދުންތިެރކަނ

ޕަރިންސ ު ގ. މިަނކ ު އަޙްމަދ އަލްފިާޟލް ލޯޖިެހ

ިބލިްޑންގގެ ް ބޯޓ - ދިާއރިާއން ެ މަަސއްކަތްތިެރކަމުގ

ރޮނގުން:

ެ މ. ހަޒާރުމާގ ު ވީަޖހ ު އަލްފިާޟލް އަޙްމަދ

ު ކިުޅވަރ ކުޅުމިާއ ު ކިުޅވަރ - ދިާއރިާއން ެ ކިުޅވަރުގ

ރޮނގުން: ެ ކިުރއެރުވުމުގ

ެ މިައނާގ ގ. ރީަޝދު ް ިއބްރީާހމ މިައނާ ް އަލްފިާޟލ

ު ތަމީްސލ ިފލްމިާއ - ދިާއރިާއން އާޓްްސގެ ޕަރފިޯމންގ

ކުޅުމުގެ ރޮނގުން:

ާ މއ. ިޗިޅޔިާވލ ު މިަނކ މާޫސ އަލްފިާޟލް ިޗިޅޔާ

ް ބޭފުޅުނ 10 އެރުވުނު ު ިއނާމ ޤައީުމ ެ ިދނުމުގ ު ިހތްވަރ

ީދީނ ިއތުރުކުރުމިާއ، ް ހޭލުންތިެރކަނ ެ ިއްސލާމީްދނުގ

ީކިރިތ ޤުރްއާން  – ދިާއރިާއން ެ އުނގެނުމުގ ު ިޢލްމ

އުނގަންނިައިދނުމުގެ ރޮނގުން:

ެ ވީެނލާގ ޫ ިނލަންދ ފ. ް ޢަބްދުއްރަޙްމާނ ު ވީަޙދ ޢީަލ އަލްޤީާރ

94C އެދުރުވިެހ ވ.

ެ ިދވިެހބަހުގ – ދިާއރިާއން ެ އަދިަބއްޔާތުގ ިދވިެހބަހިާއ

ރޮނގުން: ެ ިލޔުންތިެރކަމުގ

ެ މިަތވީެރ ިފިނވާގ އއ. ް ޤިާސމ ު އަލްފިާޟލް މުޙަންމަދ

ު މެދުފަރ ގ.

ދިާއރިާއން ެ ކުރުމުގ ހަރުދަނާ ް ިހންގުނ މުޖްތަމަޢުގިައ

ގަވަރނަންްސ): ް (ގުޑ

ާ ގަހ މ. ިފކީުރ ާ ަސލްމ ާ އަލްފިާޟލ

ް ރާއްޖެއަށ ފަތުރުވިެރން – ދިާއރިާއން ެ ފަތުރުވިެރކަމުގ

ރޮނގުން: ެ ަޝއުޤުވިެރކުރުވުމުގ

ޫ ފޭދ ހ. ް ޢިާޞފ ު އަޙްމަދ ް އަލްފިާޟލ

ެ ދަނޑުވިެރކަން ކިުރއެރުވުމުގ – ދަނޑުވިެރކަމުގެ ދިާއރިާއން

ރޮނގުން:

ދޫރްެސ ޫ ތޮއްޑ އއ. ް އާދަމ ޤީަމރާ ާ އަލްފިާޟލ

ް އެލާރމ މއ.
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– ދިާއރިާއން ފަނީްތގެ ިވޔަފީާރގެ ު މެދ އިަދ ކިުދ

ރޮނގުން: ެ ޑެކަރަޭޝންގ ު ކޭކ އެޅުމިާއ ު ކޭކ

ެ ޖަނަވީަރމާގ ގ. ޢަބްދުهللا ު ޢަބްދުއްރީަޝދ ް އަލްފިާޟލ

ދިާއރިާއން: ެ ފެތުރުމުގ ު މަޢްލޫމާތ ޚަބަރިާއ

ވަޖީުދ މާޫސ ަސީޢދު ު މުޙަންމަދ ް އަލްފިާޟލ

ެ ުސތިުލމާގ ޫ ފޭދ ސ.

ު ކިުޅވަރ ކުޅުމިާއ ު ކިުޅވަރ - ދިާއރިާއން ެ ކިުޅވަރުގ

ރޮނގުން: ެ ކިުރއެރުވުމުގ

ެ ހޮނޑިައދޫގ ޫ ިތނަދ ވ. ް ިއބްރީާހމ ު ިނޒާރ ް އަލްފިާޟލ

ގީްރންހައްުސ ގ.

ާ ފަރުމ ކުރެހުމިާއ ިލޔުމިާއ – ދިާއރިާއން އާޓްްސގެ ް ިވޜުއަލ

ކުރުމުގެ ރޮނގުން:

ް ްސޕޮޓްލިައޓ ުޝޖާޢު މ. ް ާސޖެންޓް ިއްސމީާޢލ ޕީޮލްސ

ު ިފލްމ އުފެއްދުމިާއ ު ިފލްމ – ދިާއރިާއން އާޓްްސގެ ް ިވޜުއަލ

ރޮނގުން: ެ ކުރުމުގ ް ޑިައރެކްޓ

ެ ކީަބލާގ މއ. ާ ނަހުލ ު ފިާޠމަތ ާ އަލްފިާޟލ

ް ފަރާތްތައ ް ިދނުމުގެ ޤައީުމ ިއނާމު ދެވުނު އެހެނ ު ިހތްވަރ

ދިާއރިާއން: ެ ކުރުމުގ ް ިޚދްމަތ ް ތަޢީްލމަށ

ް ކޮލެޖ ް ކީްލކ

ެ ިއތުރުކުރުމުގ ް ހޭލުންތިެރކަނ ިޞއީްޙ – ދިާއރިާއން ިޞއީްޙ

ރޮނގުން:

އޮފް މޯލިްޑވްްސ ޑިައިބީޓްސ ޮސަސިއީޓ

ދިާއރިާއން: ެ މުވަާޞލާތުގ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްރިައވެޓ ް ގުޅުނ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ





ް 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

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

އްެސޓަރްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް 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


