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ް މަަސއްކަތ

ް ހޯމްއެފެއާޒ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

A)PRC-2009/2 ނަމްބަރ:

ް ިއޢުލާނ

މަރާމާތު  ް ލޯންޗ ނާރްެސ  ިމިންސޓީްރގެ  ިމ  

 A)L-2009/209:ކިުރ ނަމްބަރ ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ 

ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ ެ ދުވަހުގ (2009 ިޑެސމްބަރ   01)

ކަމަށްވީާތ ް ދެފަރާތުނ ހުށަހަޅުއްވާފިައވީާނ ު ިހާސބ އަންދީާސ

ް އަލުނ ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ް ލޯންޗ ނާރްެސ

ކުރަމެވެ. ް ިއޢުލާނ

ބޭނުންވެވަޑިައގަންނަވާ  ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް ިމަސއްކަތ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ  2009 ޖެނުއީަރ   12 ފަރާތްތަކުން

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ ް އަށ  11:00

ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ 19 ޖެނުއީަރ 2009  ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ

އަންދީާސިހާސބު  ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ ް 11:00 އަށ

ެ ފަރާތްތަކުގ ާ ވަޑިައނުގަންނަވ ް މަޢުލޫމާތަށ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ ނުގަނެވޭނެ ބަލިައ ު އަންދީާސިހާސބ

19 މުޙައްރަމް 1431  

05 ޖެނުއީަރ 2010  

ު މިުނއުފާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒ

ްސޕޯރޓްްސ ް އެންޑ ް ޔޫތ ިރޯސަސްސ ް ިހއުމަނ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

MYC-141/ADV/09/003 ނަންބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ް ޒުވާނުނ މަރުކަޒުގިައ، ެ ޒުވާނުންގ ާ މިުނއުފ

ިހންގާދޭނެ ާ ރާވ ް ޕްރޮގްރާމުތަކެއ ކަހަލަ ާ ަޝއުޤުވިެރވ

ނަންބަރު: ިއއުލާން ކުރެވުނު ް ބޭނުންވެގެނ ް ފަރާތެއ

ިމފަދަ  ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނާ  MYC-141/ADV/09/002

ހުށަޅުއްވާފިައވީަނ ް ޕްރޮޕަޯސލ ް ިހނގުމަށ ް ޕްރޮގްރާމްތަކެއ

ިދވިެހ ިބން ހިުރ ާ މިުނއުފ ނަމަވްެސ ފަރާތަކުންނެވެ. ިތން

ް ގިުޅގެނ ާ ހަމަޖެއުްސމ ް ނެގުމަށ ބޭނުމަކަށްޓަކިައ ެ ަސރުކާރުގ

ބިާޠލުކޮށީްފމެވެ. ް ޕްރޮޕަޯސލ ިތން ިއްސވެދެންނުވުނު

ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހެޅުއިްވ ް ޕްރޮޕަޯސލ ާ ީވމ  

ިއޢުލާންކީުރމެވެ. ް ިމކަނ މަޢުލޫމާތަށްޓަކިައ

ިމެސންޓަރުގެ  ބޭނުންފުޅުނަމަ ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ  

އެދެމެވެ.  ް ގުޅުއްވުނ ފޯނާ ު 3342683 ނަންބަރ

6 ޖެނުއީަރ 2010  

ް ިލިމޓެޑ ކޮމްޕީަނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

ް އެޗ - 2010/01 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ޖަނަރޭޓަރތަކިާއ،  ހިުރ ތަންތަނުގިައ ާ ިމދަންނަވ  

ިއނީްޖނުގެތަކަށް ގެންގްޮސދެއްވާނެ ާ ތަކިެތ ިމދަންނަވ އެއިާއބެހޭ

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދަނ ް ފަރާތެއ

ގެ   720KW ހިުރ  ތެރޭގިައ ް ގަރާޖ ިމކުންފީުނގެ -  

ޅ.ނިައފަރު  ތަކިެތ އެއާބެހޭ ިއނީްޖނަކިާއ،  

ގެނިްދއުން. ް ިއނީްޖނުގެއަށ

ިކލޯވޮޓްގެ   200 ހިުރ  ިއނީްޖނުގޭގިައ ކ.ތުލްުސދޫ -  

ޫ ދ.ކުޑަހުވަދ ތަކިެތ އެއާބެހޭ ޖަނަރޭޓަރިާއ ކިަމންްސ

ގެނިްދއުން. ް ިއނީްޖނުގެއަށ

އިެދވަޑިައގަންނަވާ  ް ކޮށްދެއްވަނ ް ިމކަނ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ 10:30 އަށް  11 ޖެނުއީަރ 2010 (ހޯމަ) ފަރާތްތަކުން

އޮޅުނިްފލުއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމކުންފުންޏަށ

ދުވަހުގެ 10:30 އަށް  14 ޖެނުއީަރ 2010 (ބުރްާސފިަތ)

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަގ

  

20 މުޙައްރަމް 1431   

      06 ޖެނުއީަރ 2010  

(

(
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އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

IL-BPMS/2010/1 ނަންބަރު:

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު ިހާސބ އަންދީާސ

މުއްދަތަށް  ެ ިޢމާރާތް 1 އަހަރުގ އީޮފްސ ިމއޮތިޯރީޓގެ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ކިުނއުކާލަދޭނެ ް ފޮޅާާސފުކޮށ

ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް ިމމަަސއްކަތ ތަކީެތގިައ އިަމއްލަ ާ ީވމ

ވާ   2010 ޖެނުއީަރ   12 ފަރާތްތަކުން ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ

ހިާޒރުވެ  ް ިމއޮތިޯރީޓއަށ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ އަންގާރަ

ވާ   2010 ޖެނުއީަރ   14 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

ހިާޒރުވެ  ް ިމއޮތިޯރީޓއަށ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ

ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. ު އަންދީާސިހާސބ

20 މުޙައްރަމް 1431  

06 ޖެނުއީަރ 2010  

ް އެންޑ ޕިެނޓެނަްޝީރ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ަސރިވަސްސ ިރހިެބިލޓަޭޝން

ް ހޯމްއެފެއާޒ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ        

      167-C/IU/2010/03 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ިހންގުމާބެހޭ ް ޕްރޮގްރާމެއ ިރހިެބިލޓަޭޝން

ބަލަހައްޓަމުންދާ  ް ދަށުނ ެ ޕާޓްމަންޓުގ ިޑ ިމ  

ް ިހންގަނ ް ޕްރޮގްރާމެއ ިރހިެބިލޓަޭޝން ް ީމހުންނަށ ު ބަންދ

ބޭނުންވެއެވެ.

ަޝއުގުވިެރވެލައްވާ  ް ިދނުމަށ ާ ިހންގ ް ޕްރޮގުރާމ ިމ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ ވ  2010 ޖެނުއީަރ   13 ފަރާތްތަކުން

ު މަޢުލޫމާތ ް ޕާޓްމަންޓަށް ވަޑިައގެނ ިޑ ިމ ް 12:00އަށ ު މެންދުރ

ދުވަހު  ބުދަ ާ 20 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ

އިެދމެވެ.  ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް ޕްރޮޕަޯސލ ް 14:00 އަށ

20 މުޙައްރަމް 1431  

06 ޖެނުއީަރ 2010  

ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

138-PRC/IUL/2010/01 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ހެދުމަށްޓަކިައ  ް ބަނދަރުތައ ފަރާތުން ިމިންސޓީްރގެ ިމ  

ް ިދރާާސކޮށ ިޑޒިައން ް ފަންކަްޝނަލ ާ ތައްޔާރުކޮށްފިައވ

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދުމަށ ް ހައްދަވިައދެއްވާނެ ފަރާތެއ ް އްެސިޓމޭޓެއ

ފަރާތްތަކުން 12  ާ ަޝއުގުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ، ާ ީވމ  

ހެނދުނު 10:00 އަށް  ެ ދުވަހުގ އަންގާރަ ާ 2010 ވ ޖެނުއީަރ

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ

އަށް   1:00 ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ  2010 ޖެނުއީަރ   19

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް އްެސިޓމޭޓ

ިދނުމިާއ  ު މަޢުލޫމާތ ާ ބާއްވ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ ިމ  

އީަމީނމަގުގިައ އޮންނީާނ ް ބައްދަލުވުނ ެ ހުށަހެޅުމުގ ް ީބލަނ

ރޫމްގައެވެ. ީމިޓންގ ެ އީޮފހުގ މިައ ިމިންސޓީްރގެ ިމ ހުންނަ

20 މުޙައްރަމް 1431  

ޖެނުއީަރ 2010   06  

ޕްރޮޓެކަްޝން އެޖެނީްސ ް ނަޭޝނަލް ޯސަޝލ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

NSPA/2010 /1 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

އެއްގޮތަށް  ނަމޫނާއިާއ ާ ދައްކ އެޖެނީްސން ިމ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއ ބަހައްޓާދޭނެ ތައްޔާރުކޮށް، ް ކައުންޓަރެއ

ަޝއުޤުވިެރވެ  ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް މަަސއްކަތ ިމ ީވމާ،  

ބުދަ  ާ ވ  2010 ޖެނުއީަރ   10 ފަރާތްތަކުން ާ ވަޑިައގަންނަވ

ވަޑިައގެން  ް ިމއެޖެނީްސއަށ ކިުރން ގެ  14.00 ެ ދުވަހުގ

ބުދަ  ާ 14 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ ް އަށ 15.00 ު ދުވަހ

17 މުޙައްރަމް 1431  

03 ޖެނުއީަރ 2010   
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ް ބޯޑ ޕްރޮމަޯޝން ް ޓިޫރޒަމ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

IU/2010/2/152 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ިލޔެދެއްވާނޭ  ކޮންޓެންޓްްސ ް ވެބަްސިއޓ ެ ިމބޯޑުގ  

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ފަރާތެއ

ޖެނުއީަރ   12 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝޢުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ  

ވަޑިައގެން  ް ިމބޯޑަށ ް އަންގާރަދުވަހުގެ 1400 އަށ ާ 2010 ވ

ވާ   2010 ޖެނުއީަރ   14 ު ފަހ ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު ިހާސބ އަންދީާސ 1400 ގިައ ެ ބުރްާސފިަތދުވަހުގ

އެދެމެވެ.

ފަރާތް  ާ ވަޑިައނުގަންނަވ ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ  

ވާހަކަ ނުދެވޭނެ ު ފުރަުސތ ެ ހުށައެޅުމުގ ު އަންދީާސިހާސބ ް ތަކަށ

ދަންނަވަމެވެ.

18 މުޙައްރަމް 1431   

05 ޖެނުއީަރ 2010   

ް ްސކޫލ ު ިއްސކަންދަރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

IS/2010 /01 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު އަންދީާސިހާސބ

ކުރަންހިުރ  ބްލޮކްގިައ ” އޭ ” ެ ްސކޫލްގ ިމ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ކުރުމަށ ް މަރާމާތުތަކެއ

ަޝއުގުވިެރވާ  ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް މަަސއްކަތ ިމ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ 11.15 އަށް  ހޯމަ ާ 11 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ފަރާތްތަކުން

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމްސކޫލަށ

ދުވަހުގެ 15.11 އަށް  ބުރްާސފިަތ ާ 14 ޖެނުއީަރ 2010 ވ

އެދެމެވެ. ް އަންދީާސިހާސބުހުށައެޅުއްވުނ

ވަޑިައނުގަންނަވާ  ް ާސފުކުރައްވަނ ު މަޢުލޫމާތ  

ވާހަކަ ބަލިައނުގަނެވޭނެ ު އަންދީާސިހާސބ ެ ފަރާތްތަކުގ

ދެންނީެވމެވެ.

19 މުޙައްރަމް 1431      

05 ޖެނުއީަރ 2010  

ޔުކަޭޝން އިެޑ ހަޔަރ ް އޮފ ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ

ާ ިއދާރ މަރުކީަޒ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 MCHE-FM/2010/002 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ޔުކަޭޝން/  އިެޑ ހަޔަރ ް އޮފ ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ  

ް ިކލްާސރޫމްތަކަށ ދަނާލަށިާއ ޫ ިހތަދ ސ. އިަދ ކުދުއްފީުށ ހދ.

ވެއްޖެއެވެ. ް ޖައަްސންބޭނުނ ފަރީުނޗަރ

ފަރާތްތަކުން 12 ޖެނުއީަރ  ާ އިެދލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

ިމކޮލެޖަށް  ް އަށ  10:00 ދުވަހުގެ  (އަންގާރަ) ާ ވ  2010

14 ޖެނުއީަރ 2010  ު ާސފުކުރުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ

ވަޑިައގެން  ް ިމކޮލެޖަށ ް 10:00 އަށ ެ ދުވަހުގ (ބުރްާސފިަތ) ާ ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ ު އަގ

20 މުޙައްރަމް 1431  

06 ޖެނުއީަރ 2010  

ަސރިވްސ ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

171-FD(PU)IUL/2010/03 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ އަންދީާސިހާސބު ބޭނުންވެއްޖ

ފެހުމަށް  ިމަސރިވްސއަށް ޕިޮލްސ ިދދައިާއ ޤައީުމ ިދދަ  

ބޭނުންވެއެވެ. ވީަނ

ިމމަަސއްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ަޝއުޤުވިެރވެލައްވާ  ީވމާ،  

ދުވަހުގެ 14:00 އަށް  ހޯމަ ާ 11 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ފަރާތްތަކުން

ްފަހު، ުާސފުކުރެއްވުމަށ މަޢުލޫމާތ ް ްވަޑިައގެނ އަށ ިބލިްޑންގ ފާށަނާ

ދުވަހުގެ 14:00 އަށް  ބުރްާސފިަތ ާ 14 ޖެނުއީަރ 2010 ވ

ް ިމމަަސއްކަތަށ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

ް ާސފުކުރުނ ު މަޢުލޫމާތ ހަމައެކިަނ ހުށަހެޅުއްވީޭނ ު އަންދީާސިހާސބ

ާ ާސފުކުރ ު މަޢުލޫމާތ ގީަޑގިައ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ެ ދުވަހުގ އޮންނަ

ފަރާތްތަކަށެވެ.

06 ޖެނުއީަރ 2010  

fd
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ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

       138-ES/IUL/2009/48 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

އެއްގޮތްވާ  ދޭމަޢުލޫމާތިާއ ިމިންސޓީްރން ިމ  

”ކޮންޓްރެކްޓަރ  ު ބަނދަރ ެ 24 ރަށެއްގ ެ ރާއްޖޭގ ގޮތުގެމިަތން

ް އެންޑ ިޑޒިައން ް ހޯދިައގެނ ފަންޑް  ް އޫުސލުނ ފިައނޭންްސ“

ް ކުރާނެފަރާތެއ ް މަަސއްކަތ ދަށުން ެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގ ް ިބލްޑ

ހޮވޭ ް ކުރުމަށ ް މަަސއްކަތ ިމ ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ހޯދުމަށ

ް ަސރުކާރުނ ް ހަމަޖެއުްސމަށ ފިައާސ  ާ ބޭނުންވ ް ފަރާތަކަށ

އީެހތިެރވެދެއްވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   14:00 ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ ވ  2010 ޖެނުއީަރ   13

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ

ދުވަހުގެ 14:00 އަށް  ބުރްާސފިަތ ާ 11 ފެބުރުއީަރ 2010 ވ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް ޕްރޮޕަޯސލ ު އެކ ވަނަވަރިާއ

ިދނުމުގެ  ު މަޢުލޫމާތ ާ ބާއްވ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ ިމ  

ިމިންސޓީްރގެ ިމ ހުންނަ މާފަންނުގިައ އޮންނީާނ ް ބައްދަލުވުނ

ރޫމްގައެވެ. ީމީޓންގ ެ އީޮފހުގ މިައ

ހޯއްދެވުމަށް: ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ

ެސކަްޝން ިއނިްޖިނއިަރންގ

ިމިންސޓީްރ އޮފް ހައިުސންގ،

އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް. ް ޓްރާންްސޕޯޓ

މަގު، އީަމީނ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

ފެކްްސ:3004301 3004300 ފޯން:

engineering@housing.gov.mv ީއ-މިެއލް:

19 މުޙައްރަމް 1431  

05 ޖެނުއީަރ 2010  

ޕލކ އޯގަނިައޒަޭޝން ޓްރިޭޑންގ ް ްސޓޭޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

      60-ADM/2009/2:ުނަންބަރ

ިއޢުލާނު

163 ނަންބަރު  ޯ އްެސީޓއ ހުންނަ ިވިލނިގީލގިައ ގއ.

ގުދަންކުރުމާބެހޭ ާ މުދ ާ ގެންދ ް ގުދަނަށ ިފހާރިައގެ

އްެސީޓއޯ 163 ނަންބަރު  ހުންނަ ިވިލނިގީލގިައ ގއ.  

ޯ އްެސީޓއ ނުވަތަ ގެ ބޯޓުފަހަރުގިައ ޯ އްެސީޓއ ް ގުދަނަށ ިފހާރިައގެ

ީމހުންނިާއ އިަމއްލަ ާ މުދ ގެނެވޭ ް ބޯޓަކުނ ާ މުދާފޮނުވ ިއން

ގެންގްޮސ ް ބާލިައގެނ ް ބޯޓުނ ް ބޭނުންކޮށްގެނ ް ވިެހކަލ އިަމއްލަ

ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ގުދަންކޮށްދޭނެ ދައްކާތަނެއްގިައ ިފހާރިައން

ބޭނުންވެފައެވެ. ވީަނ

ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުގުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އަށް   11.00 ދުވަހުގެ  އިާދއްތަ) )  2010 ޖެނުއީަރ   17

ނަންބަރ   163 ޯ އްެސީޓއ ހުންނަ ިވިލނިގީލގިައ ގއ.

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، މަޢުލޫމާތު  ވަޑިައގެން  ް ިފހާރައަށ

އަށް   11:00 ދުވަހުގެ  (އިާދއްތަ)  2010 ޖެނުއީަރ   24

ނަންބަރ   163 ޯ އްެސީޓއ ހުންނަ ިވިލނިގީލގިައ ގއ.

ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ު އަންދީާސިހާސބ ް ިފހާރައަށް ވަޑިައގެނ

ް ފަރާތްތަކަށ ާ ވަޑިައނުގަންނަވ ް ާސފުކުރައްވަނ ު މަޢުލޫމާތ

ނޯންނާނެ ދެވެން ު ފުރަުޞތ ެ ހުށަހެޅުއްވުމުގ ު އަންދީާސިހާސބ

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ

މުޙައްރަމް 1431   19        

        05 ޖެނުއީަރ 2009  

mailto:engineering@housing.gov.mv
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ޕލކ އޯގަނިައޒަޭޝން ޓްރިޭޑންގ ް ްސޓޭޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

        60-ADM/2010/01:ުނަންބަރ

ިއޢުލާނު

ިފހާރިައގެ ބޭނުމަށް  165 ނަންބަރު ކުޅުދުއްފީުށ ޯ އްެސީޓއ

ގަތުމާބެހޭ ް ލީޮރއެއ

ިފހާރިައގެ  ކުޅުދުއްފީުށ ު ނަންބަރ  165 އްެސީޓއޯ   

ބޭނުންވެފައެވެ. ގަތުމަށްވީަނ ލީޮރ 1 ް ބޭނުމަށ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝިއޤުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،

ްއްެސީޓއޯގެ  14 ޖެނުއީަރ 2010 (ބުރްާސފިަތ)ދުވަހުގެ 11.00 އަށ

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް އީޮފހަށ މިައ

އަށް   11.00 ދުވަހުގެ  (ބުރްާސފިަތ)  2010 ޖެނުއީަރ   21

ު އަންދީާސިހާސބ ް ވަޑިައގެނ އީޮފހަށް،  މިައ ގެ ޯ އްެސީޓއ

ް ާސފުކުރައްވަނ ު މަޢުލޫމާތ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

ެ ހުށަހެޅުއްވުމުގ ު އަންދީާސިހާސބ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ވަޑިައނުގަންނަވ

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ ނޯންނާނެ ދެވެން ު ފުރަުޞތ

19 މުޙައްރަމް 1431   

       05 ޖެނުއީަރ 2010  

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

       113-PRC/I-2010/01:ުނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

އިަދ  ް ިބޒްންަސކާޑ ިދދަ، ލޯގޯ، ިމކުންފީުނގެ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ފަރާތެއ ފަރުމާކޮށްދޭނެ ް ލެޓަރހެޑ

ްކޮށްދެއްވުމަށް ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވާ  ިމކަނ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ 11:00 އަށް  ހޯމަ ާ 11 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ފަރާތްތަކުން

ް ވަޑިައގެނ ް ކްލްާސރޫމަށ ެ ހެޑްއީޮފހުގ ކުންފީުނގެ ިމ

ވާ   2010 ޖެނުއީަރ   17 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

އަންދީާސިހާސބިާއއެކު  ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ އީާދއްތަ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ ް ހިާޒރުވެވަޑިައގެނ ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ

20 މުޙައްރަމް 1431  

ުނައރީ  06 ޖެ  

ޔުކަޭޝން އިެޑ ހަޔަރ ް އޮފ ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ

ާ ިއދާރ މަރުކީަޒ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

MCHE-FM/2010/003 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ޔުކަޭޝންއަށް  އިެޑ ހަޔަރ އޮފް  ް ކޮލެޖ މޯލިްޑވްްސ  

ީވމާ، ފޮތްތައް ޗާޕްކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ބައެއ ާ ބޭނުންވ

ވާ   2010 ޖެނުއީަރ   12 ފަރާތްތަކުން ާ އިެދލައްވ ް ިމކަމަށ

11:00 ިމކޮލެޖަށް ވަޑިައގެން މައުލޫމާތު  ެ ދުވަހުގ (އަންގާރަ) 

ދުވަހުގެ  ބުރްާސފިަތ ާ 14 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ު ާސފުކުރުމަށްފަހ

އެދެމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުނ ު އަގ ް ވަޑިައގެނ ް ިމކޮލެޖަށ ް އަށ 11:00

20 މުޙައްރަމް 1431  

06 ޖެނުއީަރ 2010  

ޕލކ ކަމްޕީެނ ކޮންޓްރެކިްޓންގ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

MTCC-A/2010/01 ނަންބަރު:

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ިޚދްމަތ ެސިކއިުރީޓ

ތަކުގިައ  ް ިއމާރާތ ާ ިމވ ިތީރގިައ ިމކުންފީުނގެ  

ބޭނުންވެއެވެ. ް ހޯދަނ ް ދޭނޭފަރާތެއ ް ިޚދްމަތ ެސިކއިުރީޓ

 އެމީްޓީސީސ ހެޑްއީޮފްސ  

ާ ޕްލާޒ  އެމީްޓީސީސ  

(3 ް(ދަތުރުވިެހ ެފީެރޓަރިމނަލ ހުޅުމާލ  އެމީްޓީސީސމާލެ-  

(4 ް(ދަތުރުވިެހ ެފީެރޓަރިމނަލ މާލ  އެމީްޓީސީސހުޅުމާލެ-  

ަޝއުޤުވިެރވެލައްވާ  ދެއްވަން ް ިޚދްމަތ ިމ ީވމާ،  

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ އީޮފްސ، ް ހެޑ އެމީްޓީސީސ ް ތަކުނ ް ފަރާތ

5 ވަނަ ފަނިްގިފލާ ިއން 10 ޖެނުއީަރ 2010 ވާ  ޕާރޓްމަންޓް، ިޑ

ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު  ު މަޢުލޫމާތ 10:00 ގިައ ެ ދުވަހުގ އިާދއްތަ

ގިައ   11:00 ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ  2010 ޖެނުއީަރ   12

ދަންނަވަމެވެ. ް ހުށައެޅުއްވުމަށ ް ޕްރޮޕަޯސލ ް ޕާރޓްމަންޓަށ ިމިޑ

6 ޖެނުއީަރ 2010  
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ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

      113-PRC/I-2010/02:ނަންބަރ

ް ިއޢުލާނ

އަށް  އިޭރޔާ ިރެސޕަްޝން ެ އީޮފހުގ ް ހެޑ ިމކުންފީުނގެ  

ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ ް އެމަަސއްކަތ ގެންނަންބޭނުންވީަތ، ް ބަދަލުތަކެއ

ބޭނުންވެއެވެ.

ަޝއުޤުވިެރވެ  ް ކޮށްދެއްވުމަށ ް ިމމަަސއްކަތ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ  ހޯމަ ާ 11 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ފަރާތްތަކުން ާ ވަޑިައގަންނަވ

ވަޑިައގެން  ް ކްލްާސރޫމަށ ެ ހެޑްއީޮފހުގ ކުންފީުނގެ ިމ ް 13:00 އަށ

ވާ   2010 ޖެނުއީަރ   17 ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ

އަންދީާސިހާސބާއެކު  ް އަށ  13:00 ެ ދުވަހުގ އީާދއްތަ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ ް ވަޑިައގެނ ެ ހިާޒރުވ ް ހެޑްއީޮފހަށ ކުންފީުނގެ ިމ

20 މުޙައްރަމް 1431  

ުނައރީ  06 ޖެ  

Ministry of Housing, Transport and Environment
Male’, Rep. of Maldives

138-ES/IUL/2009/48

REQUEST FOR PROPOSAL FOR DESIGN AND 
BUILT OF 24 HARBOURS IN THE MALDIVES

Ministry of Housing Transport and Environment 
(MHTE), invites proposals from interested parties 
(individuals/firms) local or International to develop 24 
harbours under a design and build contract at selected 
islands in the Republic of Maldives.  The submitting party 
is expected to source appropriate financing for the project
(on repayment terms acceptable to the Government of 
Maldives). The Government of Maldives will use its best 
endeavors to assist the submitting party in securing the 
financing required for the project.

Pre-proposal information session will be held on 13th
 

January 2010 at 1400 hours at MHTE.

Deadline for submitting the proposal is: 11th
 
February 

2010 at 1400 hours. 

For further information, please contact: 
Engineering Section
Ministry of Housing, Transport and Environment
Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives
Telephone: + (960) 300 4300  Fax + (960) 300 4301 
Email: engineering@housing.gov.mv

State Trading Organization Plc
Male’, Rep. of Maldives

Ref No: 60-ADM/2010/3
Date: 7th January 2010

Expression of Interest for STO Process Audit 2010

State Trading Organization Plc (STO) wishes to outsource 
its Process Audits for the year 2010.

We invite applications from registered audit firms to
attend the information session which is to be held on 12th 
January 2010, 1400 hour at STO Head office. Information
about the processes to be audited and the scope of each 
process audit will be informed to all participants during 
this session. Bid proposals will be accepted only from 
those who participated in the information session.

The deadline for bid submission will be informed in the 
information session.

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ވަރކްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  WCL/I/2010/001 :ުނަންބަރ
 

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ފަރާތެއ ކޮށްދޭނެ ާ ފަރުމ ޯ ލޯގ

ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުން  ފަރުމާކޮށްދޭނެ ޯ ިމކުންފީުނގެ ލޯގ  

ވެއްޖެއެވެ.

ިމކަން ކޮށްދެއިްވދާނެ ފަރާތްތަކުން 11 ޖެނުއީަރ  ީވމާ،  

ވަޑިައގެން  ް ިމކުންފުންޏަށ ް ދުވަހުގެ 11:00 އަށ 2009 (ހޯމަ)

18 ޖެނުއީަރ 2009 (ހޯމަ)  އޮޅުނިްފލުވުމަށްފަހު، ު މަޢުލޫމާތ

ިއތުރު  އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ޯ ލޯގ ް އަށ  11:00 ެ ދުވަހުގ

ު ނަންބަރ ިމކުންފީުނގެ ގުޅުއްވީާނ ް އޮޅުނިްފލުއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ

ފޯނަށެވެ. 3323537

18 މުޙައްރަމް 1431  

04 ޖެނުއީަރ 2010          
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Project Management and Coordination Section
Ministry of Education
Republic of Maldives

Integrated Human Development Project
[IDA/Credit No: 3948-MAL]

Date: 30th December 2010

Invitation for Bids

Retendering of Procurement and
Installation of Furniture 

1. The Government of the Republic of Maldives has received 
a credit from the International Development Association 
(IDA) toward the cost of the Integrated Human 
Development Project (IHDP), and it intends to apply 
part of the proceeds of this credit to payments under the 
Contract(s) for Procurement and Installation of Furniture 
in IFB No. 022/3948-MAL and IFB No: 023/3948-MAL.

2. The Ministry of Education, on behalf of Project 
Management and Coordination Section (the Employer), 
invites sealed bids from eligible and qualified bidders
for the Retendering of Procurement and Installation of 
Furniture in the following two bids. Bidders may bid for 
one or more bids. 

IFB No: 022/3948-MAL: Retendering of Procurement & 
Installation of Furniture for

 School Upgrading. 
            IFB No: 023/3948-MAL: Retendering of 

Procurement & Installation of Furniture for
Teacher Center. 

Bidding will be conducted through the International Competitive 
Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s
Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, 
and are open to all bidders from Eligible Source Countries as 
defined in the Guidelines.

3. A complete set of Bidding Documents in English will be 
available to interested bidders on submission of a written 
application,for Project Management and Coordination 
Section of Ministry of Education, from 07th January 2010 
to 07h February 2010 between 0900hrs to 1400hrs on all 
working days.

4. Interested eligible bidders may obtain further information 
and inspect the Bidding Documents from the following 
address:

Project Management and Coordination Section
Ministry of Education,
M.Maathila
Haveeree Hingun,
Malé, Maldives,
Tel: (960) 3327352, 
Fax: (960) 3315474,
E-Mail: pmc@hrd.gov.mv

5. All bids must be accompanied by a “Bid Security” of not 
less than stated here under or an equivalent amount in a 
freely convertible currency.

 IFB No: 022/3948-MAL: Lot 1: USD 800.00
                                     Lot 2: USD 600.00
 IFB No: 023/3948-MAL: Lot 1: USD 600.00
                      Lot 2: USD 1400.00
   
6. Queries for clarifications shall be send in between

10thJanuary 2010 to 07th February 2010. 

7. Bids shall be valid for a period of 90 days from the 
date of bid opening and shall be delivered to the Project 
Management and Coordination Section at the address 
specified above in Clause 5 of this Invitation for Bids, on
15th February 2010 at 1400 hrs Maldivian time and they 
will be opened in the presence of the Bidders. Electronics 
bidding will not be permitted and late bids will be 
rejected.

ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

       138-ES/IUL/2010/01 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ބަނދަރުތައް  ފަރާތުން ިމިންސޓީްރގެ ިމ  

ިޑޒިައން ް ފަންކަްޝނަލ ާ ތައްޔާރުކޮށްފިައވ ހެދުމަށްޓަކިައ

ް ހޯދުމަށ ް ފަރާތެއ ހައްދަވިައދެއްވާނެ ް އްެސިޓމޭޓެއ ް ިދރާާސކޮށ

ބޭނުންވެއެވެ.

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުގުވިެރވެލައްވ ް ިމކަމަށ ، ާ ީވމ

ހެނދުނު 10:00 އަށް  ެ ދުވަހުގ އަންގާރަ ާ 12 ޖެނުއީަރ 2010 ވ

ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް ިމިންސޓީްރއަށ ިމ

އަށް   1:00 ދުވަހުގެ  އަންގާރަ ާ ވ  2010 ޖެނުއީަރ   19

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް އްެސިޓމޭޓ

ިދނުމިާއ  ު މަޢުލޫމާތ ާ ބާއްވ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ ިމ  

އީަމީނމަގުގިައ އޮންނީާނ ް ބައްދަލުވުނ ެ ހުށަހެޅުމުގ ް ީބލަނ

ރޫމްގައެވެ. ީމިޓންގ ެ އީޮފހުގ މިައ ިމިންސޓީްރގެ ިމ ހުންނަ

1431 ް 20 މުޙައްރަމ  

06  ޖެނުއީަރ  2010   

mailto:pmc@hrd.gov.mv


10

ޔުކަޭޝން އޮފް އިެޑ ފެކަލީްޓ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

     106-D/2010/02 ނަންބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ޗާޕްކުރުމާބެހޭ ް އަތްމީަތފޮތ ެ ދިަރވަރުންގ

ެ ދިަރވަރުންގ އަހަރުގެ  2010ވަނަ ިމފެކަލީްޓގެ   

ބޭނުންވެއެވެ. ް ޗާޕްކުރަނ ް އަތްމީަތފޮތ

ަޝއުޤުވިެރވެ  ކޮށްދެއްވަން ް ިމމަަސއްކަތ ީވމާ،  

ހޯމަ  ާ ވ  11 ޖެނުއީަރ   2010 ފަރާތްތަކުން ާ ވަޑިައގަންނަވ

މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ ް ިމފެކަލީްޓއަށ ް އަށ  10:00 ެ ދުވަހުގ

އަންގާރަ  ާ ވ  12 ޖެނުއީަރ   2010 ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް އްެސިޓމޭޓ ް އަށ 10:00 ެ ދުވަހުގ

ވަޑިައނުގަންނަވާ  ް ާސފުކުރައްވަނ ު މަޢުލޫމާތ  

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ ބަލިައނުގަނެވޭނެ ް އްެސިޓމޭޓ ެ ފަރާތްތަކުގ

      19 މުޙައްރަމް 1431

      05 ޖެނުއީަރ 2010

ތަކިެތ ާ ބޭނުންވ ް ގަންނަނ

ަސރިވްސ ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

171-FD(PU)IUL/2010/01 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު އަންދީާސިހާސބ

ިމަސރިވްސއަށް ބޫޓް ގަތުމަށް ވީަނ ބޭނުންވެއެވެ.   

ފަރާތްތަކުން  ާ ްަޝއުޤުވިެރވެލައްވ ިވއްކެވުމަށ ް ބޫޓ ީވމާ،  

ފާށަނާ  ް ށ  12:00 ދުވަހުގެ  ހޯމަ ާ ވ 11 ޖެނުއީަރ 2010 

ފަހު، ް ާސފުކުރެއްވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ ް އަށ ިބލިްޑންގ

ދުވަހުގެ 12:00 އަށް  ބުރްާސފިަތ ާ 21 ޖެނުއީަރ 2010 ވ

ް ިމމަަސއްކަތަށ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

ް ާސފުކުރުނ ު މަޢުލޫމާތ ހަމައެކިަނ ހުށަހެޅުއްވީޭނ ު އަންދީާސިހާސބ

ާ ާސފުކުރ ު މަޢުލޫމާތ ގީަޑގިައ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ެ ދުވަހުގ އޮންނަ

ފަރާތްތަކަށެވެ.

06 ޖެނުއީަރ 2010   

ަސރިވްސ ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

171-FD(PU)IUL/2010/02 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ު އަންދީާސިހާސބ

ހޯލްޑަރު  ް ކާރޑ ކިްލޕިާއ ް ކާރޑ ް ިމަސރިވްސއަށ  

ބޭނުންވެއެވެ. ވީަނ ް ގަތުމަށ

ަޝއުޤުވިެރވެލައްވާ  ް ިވއްކެވުމަށ ިމތަކިެތ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ 13:00 އަށް  ހޯމަ ާ 11 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ފަރާތްތަކުން

ްފަހު، ުާސފުކުރެއްވުމަށ މަޢުލޫމާތ ް ްވަޑިައގެނ އަށ ިބލިްޑންގ ފާށަނާ

ދުވަހުގެ 13:00 އަށް  ބުރްާސފިަތ ާ 21 ޖެނުއީަރ 2010 ވ

ް ިމމަަސއްކަތަށ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަންދީާސިހާސބ

ް ާސފުކުރުނ ު މަޢުލޫމާތ ހަމައެކިަނ ހުށަހެޅުއްވީޭނ ު އަންދީާސިހާސބ

ާ ާސފުކުރ ު މަޢުލޫމާތ ގީަޑގިައ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ ެ ދުވަހުގ އޮންނަ

ފަރާތްތަކަށެވެ.

06 ޖެނުއީަރ 2010   

ް އެންޑ ޕިެނޓެނަްޝީރ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ަސރިވްސ ިރހިެބިލޓަޭޝން

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

167-A/2010/01 ނަންބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ބަންދު  ާ ގެންދ ް ބަލަހައްޓަމުނ ް ޕާޓްމަންޓުނ ިޑ ިމ  

ީމހުންގެ   10 ް ގެނިްދޔުމަށ ް ތަނަށ ް އަނެއ ް އެއްތަނުނ ް ީމހުނ

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ް ިހފަނ ް ކުއްޔަށ ް ވޭނެއ ޖާގިައގެ

ީވމާ، 10 ީމހުންގެ ޖާގިައގެ ވޭނެއް ކުއްޔަށް ިދނުމަށް   

13 ޖެނުއީަރ 2010 ވާ  ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވ

ހުށަހެޅުއްވުން  ު އަންދީާސިހާސބ ް އަށ  11:00 ެ ބުދަދުވަހުގ

ާ ވަޑިައނުގަންނަވ ް ާސފުކުރައްވަނ ު މަޢުލޫމާތ އެދެމެވެ.

ވާހަކަވްެސ ބަލިައނުގަނެވޭނެ ު އަންދީާސިހާސބ ެ ފަރާތްތަކުގ

ދަންނަވަމެވެ.

20 މުޙައްރަމް 1430  

06 ޖެނުއީަރ 2010   
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ު ިވިލނިގީލ ިޞއީްޙ މަރުކަޒ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

VHC-A/2010/01 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ިހފަނ ް ކުއްޔަށ ް އެޕާޓްމަންޓެއ

ތަކެއްޗިާއ  ިހފިައގެންގުޅޭ ފަރީުނޗަރިާއ ް މަރުކަޒަށ ިމ  

ިވިލނިގިލން ކުއްޔަށް  03 ކޮޓީަރގެ އެޕާރޓްމަންޓެއް، ހިުރ ު އެކ

 VHC-A/2009/03 ު ނަންބަރ ކިުރ ް ބޭނުންވެގެނ ް ިހފަނ

ު މަޢުލޫމާތ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނާ (2009 ިޑެސމްބަރ   20)

ވަޑިައނުގަންނަވީާތ، ް ފަރާތަކުނ އެއްވްެސ ް ާސފުކުރެއްވުމަށ

ު އަގ ް ާސފުކޮށ ު މަޢުލޫމާތ ް އަލުނ ބިާޠލުކޮށް، ް ިމިއޢުލާނ

ހުޅުވާލަމެވެ. ު ފުރަުޞތ ް ހުށައެޅުމަށ

ދެއްވުމަށް ަޝއުގުވިެރވާ  ް ކުއްޔަށ ް ިމފަދަ ތަނެއ ީވމާ،  

 11:00 ދުވަހު  ބުދަ ާ ވ 13 ޖެނުއީަރ 2010  ފަރާތްތަކުން

ު ާސފ މަޢުލޫމާތު  ް ވަޑިައގެނ އީޮފހަށް  ެ ިމމަރުކަޒުގ އަށް، 

18 ޖެނުއީަރ  ހުށައެޅުއްވުމަށްޓަކިައ ް އްެސިޓމޭޓ ު ކުރެއްވުމަށްފަހ

އީޮފހަށް  ެ މަރުކަޒުގ ިމ ް ދުވަހު 11:00 އަށ ހޯމަ ާ 2010 ވ

އެދެމެވެ. ް ދެއްވުނ ް ވަޑިައގެނ

ހުށައަޅުއްވާ  ް ފަރާތްތަކުނ ާ ނުކުރައްވ ު ާސފ ު މަޢުލޫމާތ  

ާ ހުށައަޅުއްވ ް އްެސިޓމޭޓ ނުގަނެވޭނެއެވެ. ް ބަލައެއ ް އްެސިޓމޭޓ

ހޯއްދެވުމަށިާއ ު މަޢުލޫމާތ ފަރާތެއް  އެހެން  ބަދަލުގިައ ެ ފަރާތުގ

ާ ހުށަހަޅުއްވ ް އްެސިޓމޭޓ ފޮނުއްވާނަމަ، ް ހުށަހެޅުމަށ ް އްެސިޓމޭޓ

އިައީޑ. ފަރާތުގެ  ާ ފޮނުއްވ ބަދަލުގިައ ު ިސީޓއަކާއެކ ފަރާތުގެ 

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވެވުނ ް ކީޮޕއެއ ެ ކާޑްގ

ިއޢުލާން ކީުރމެވެ. ް ޢާއްމުކޮށ ް ިމހެންވެ ިމކަނ

މުޙައްރަމް 1431   17  

03  ޖެނުއީަރ  2010   

ު ވަޒީފާގެ ފުރަުޞތ

ު ކޯޓ ް ުސޕީްރމ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

ް ިއޢުލާނ

ީމހަކު  ް މަޤާމަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ެ ކޯޓުގ ިމ  

ބޭނުއްވެއްޖެއެވެ.

ް ިޕއޯނ މަޤާމު:  

(އެކެއް) 01 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ިލިބފިައވުނ ު ަސނަދ ެ ކަމުގ ް ިޕޔޯނ ަޝރުޠު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ފްާސވެފިައވުން. ިއން (ފަހެއް) 5 ް ގްރޭޑ ނުވަތަ

ރިުފޔާ. 3670/- ު މާުސރަ: މަހަކ

އެލަވަންްސގެ ް ޖީުޑަޝލ ، ް ިއތުރުނ މާުސރިައގެ އެލަވަންްސ:

ާސރިވްސ އެލެވެންްސގެ  %50 އިާއ މާުސރިައގެ ގޮތުގިައ

އިަދ  ދެވޭނެއެވެ. ރިުފޔާ  1000/- ު މަހަކ ގޮތުގިައ

ާ ހަމަޖިެހފިައވ ކުރައްވާނަމަ ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ

ދެވޭނެއެވެ. ފިައާސ ގީަޑގެ ު ިއތުރ ް އޫުސލުނ

ވްެސ  ިއނުްޝރޭންްސ  ް މިެޑކަލ ް ިއތުރުނ ީމގެ   

ދެންނީެވމެވެ. ިލބޭނެވާހަކަ ް އޫުސލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ިމކޯޓުގެ  ް ފަރާތްތަކުނ ާ ހަމަވ ު ަޝރުތ ް ިމމަޤާމަށ ީވމާ،  

ޖެނުއީަރ   12 ު ފިުރހަމަކުރެއްވުމަށްފަހ ު ފޯމ ފާއަށްއެދޭ ވީަޒ

ިދވިެހރައިްޔތެއްކަން  ކިުރން ދުވަހުގެ 15:30 ގެ 2010 ވަނަ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ް ިމކޯޓަށ ު އެކ ކީޮޕއިާއ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ

ިމކޯޓުގެ  އިަދ ް ވެބަްސިއޓުނ ެ ިމކޯޓުގ ު ފޯމ އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ  

ެ ކޯޓުގ ިމ ހުންނާނެއެވެ.  ް ިލބެނ ް ކައުންޓަރުނ ިރެސޕަްޝން 

www.supremecourt.gov.mv އެވެ.  އެޑްރެހީަކ ް ވެބަްސިއޓ

މުޙައްރަމް 1431    20  

06  ޖެނުއީަރ  2010   
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ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

         198-A/2010/ 01 ނަންބަރު:

ެ ފުން ބޭނުންވެއްޖ މުވައްޒަ

ު މަަސއްކަތ މަގާމް:

 1 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ

ރިުފޔާ)  އެއަްސތޭކަ (ިތންހްާސ -/3100 ރ މާުސރަ:

 1000/- އެލަވަންްސ ަސރިވްސ އެލަވަންްސ: ިލބޭ ް ިމމަޤާމަށ

އިަދ ޖީުޑަޝލް އެލަވަންްސގެ ގޮތުގިައ (އެއްހްާސ ރިުފޔާ)

50% މާުސރިައގެ

ެ މަޤާމުގ ދަތުމާއެކު، ް ިލޔަނިްކޔަނ ަޝރުޠު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ާސިބތުކޮށިްދނުން. ް ޤިާބލްކަނ ހުނަރު/ ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ

ްސޕަވިައޒަރ ަސރިވްސ ް ޖެނެރަލ މަގާމް:

 1 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ޖީުޑަޝލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:

ިްމިންސޓްރަޭޝން އެޑ

ރިުފޔާ)  (ހަތަރުހްާސ -/4000 ރ މާުސރަ:

 1500/- އެލަވަންްސ ަސރިވްސ އެލަވަންްސ: ިލބޭ ް ިމމަޤާމަށ

އެލަވަންްސގެ ް ޖީުޑަޝލ އިަދ ރިުފޔާ) ފައަްސތޭކަ (އެއްހްާސ

50% މާުސރިައގެ ގޮތުގިައ

ހުނަރު/ ެ ކުރުމުގ ް މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ ަޝރުޠު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ް މަޤާމަށ ާސިބތުކޮށިްދނުމާއެކު، ިއންޓިަވއުގިައ ް ޤިާބލްކަނ

3 ހިާސލްކޮށްފިައވުން،  ް ެސޓިްފކެޓ ް ދިާއރާއަކުނ ާ ބޭނުންވ

ެ ފާގ ވީަޒ ް ިނޒާމުނ ެ ބެލުމުގ ު ފެންވަރ ެ މަަސއްކަތުގ ނުވަތަ

 GS1 ިލބެމުނިްދޔުމިާއއެކު، ް މާކްހެއ ާ ހައްޤުވ ް ކިުރއެރުނ

ތަޖިްރބާ  ު މަަސއްކަތ ެ 2 އަހަރުދުވަހުގ މަދުވެގެން ރޭންކްގިައ

ިލިބފިައވުން.

ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ާ މަަސއްކަތްކުރ މަޤާމުތަކުގިައ ިމ ިއތުރުގިަޑ:

ާ ހަމަޖިެހފިައވ ކުރައްވާނަމަ  ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ 

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ މިަތން ެ އޫުސލުގ

ފަރާތްތަކުން   ާ އިެދލައްވ ް މަޤާމުތަކަށ ިމ   

ނަންގަވިައ ް ފޯމ އެދޭ ް ފާއަށ ވީަޒ ް ވަޑިައގެނ ް ޕާޓްމަންޓަށ ިޑ ިމ

ް ކުރެއްވުމަށްފަހު ިލިބފިައވާ ެސޓިްފކެޓްތަކުގެ(އެޓްެސޓ ފިުރހަމަ

އިައޑެނިްޓީޓ އިަދ ީސީވ ކީޮޕއިާއ، އެކިްރޑެޓްކޮށްފިައވާ) ް ކޮށ

ދުވަހުގެ   2010 ޖެނުއީަރ   12 ު އެކ ކީޮޕއިާއ ޯ ފޮޓ ެ ކާޑުގ

ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  ް ޕާޓްމަންޓަށ ިޑ ކިުރން ިމ 15:30 ގެ

ިލބެން ް ކައުންޓަރުނ ެ ޕާޓްމަންޓްގ ިޑ ިމ ް އެދޭފޯމ ް ފާއަށ ވީަޒ

ހުންނާނެއެވެ.

20 މުޙަރައްމް 1431  

06 ޖެނުއީަރ 2010   

ާ ިއްސލިާމއްޔ ް ޢަރިަބއްޔަތުލ ް އަލްމަދްރަަސތުލ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ          

 A-MAI/2010/01 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ް ޕިްރނިްޞޕަލ ޑެިޕއީުޓ : ް މަޤާމ

  7 ާސިވަސރްސ އިޮފަސރ ީޓިޗންގ ފާގެ ދިާއރާ: ވީަޒ

01 : ު ބޭނުންވާޢަދަދ

-/9890 ރިުފޔާ  މާުސރަ:

ރިުފޔާ 2500/- އެލެވެންްސ: ާސރިވްސ

ަޝރުޠު  7 ގެ ާސިވަސރްސ އިޮފަސރ ީޓިޗންގ ަޝރުޠު: 

2 އަހަރު  މަދުވެގެން މަޤާމުގިައ ީޓޗަރ ީލިޑން ހަމަވުމާއެކު،

ާސިވަސރްސ ނުވަތަ ީޓިޗން ތަޖިްރބާ ިލިބފިައވުން، ެ ދުވަހުގ

ިހންގުމުގެ  ް ުސކޫލ ހަމަވުމާއެކު، ު ަޝރުޠ 7 ގެ އިޮފަސރ

އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ް ެސޓިްފކެޓ އެޑްވާންްސ ދިާއރިާއން

ް ރޮގުނ ެ ިކޔަވިައދެއްވުމުގ ހިާސލްކޮށްފިައވުމާއެކު، ް މީަތފާހެއ

ޢަރިަބބްަސ  ިލިބފިައވުން، ތަޖިްރބާ  ެ ދުވަހުގ ު އަހަރ  2

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ދަންނީަމހުންނަށ

ޖެނުއީަރ   14 ތަކުން ް އިެދލައްވާފަރާތ ް ިމމަޤާމަށ ުސންގިަޑ:

ގެކިުރން   15:30 ދުވަހުގެ  ބުރްާސފިަތ ާ ވ  2010

ވަނަވަރު، ފޮޓޯކީޮޕއިާއ ެ ތަކުގ ް ެސޓިްފކެޓ ތަޢީުލީމ ާ ިލިބފިައވ

ކީޮޕއާއެކު  ެ އަންގިައދޭކާރޑުގ ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ  

އެދެމެވެ. ް ިސީޓފޮނުއްވުނ ް ިމްސކޫލަށ

މުޙައްރަމް 1431   19  

05  ޖެނުއީަރ  2010   
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ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ފެކަލީްޓ

(960) އީަމީނމަގު،   ފޯން: 3345303 މައްޗަންގިޮޅ

(960) 3313425 ފެކްްސ: ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

www. mche.edu.mv

     106-D/2010/01 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ާ ފ ވީަޒ ހްުސ

 1 ް ލެކްޗަރަރ ގްރޭޑ ް އިެސްސޓަންޓ މަޤާމް: 

މުއްދަތަށް  ެ ދެމެދުގ ާ އަހަރ  4 އަހަރިާއ   3 ަޝރުޠު:

ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ފިުރހަމަކޮށ ު ތަޢީުލމ ޔިުނވަރިސީޓ

ކޮށްފިައވުން. ު ޙިާޞލ

ރ 7,035/- މާުސރަ:

ރ 3,500/- އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

1 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ކެމްޕްަސ ހދ.ކުޅުދުއްފީުށ އޮންނަރަށް: ް މަަސއްކަތ

ިލޔުންތައް: ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ޓްރާންްސކިްރޕްޓްގެ ކީޮޕ/ ިލއުންތަކިާއ ެ ކްޯސ ިނނިްމކަމުގ .1

ް އެއްގޮތްކަމަށ ާ (އްަޞލ ު ަސނަދ ާ އެކްރިެޑޓްކޮށްފިައވ

ް އީޮފހަކުނ ެ ވީަކލެއްގ ޤާނީޫނ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރްަސީމ

އްަޞލު) ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަނޑ

ކީޮޕ ެ ކާޑުގ ިދވިެހރައިްޔތެއްކަން އަންގިައދޭ .2

ވަނަވަރު. ެ ފަރާތުގ ާ ކިުރމިަތލ ް ފާއަށ ވީަޒ .3

ހޮވުމުގިައ  ު ީމހަކ ް މަޤާމަށ ާ ދެންނިެވފިައވ މީަތގިައ  

(ޕްރިައމީަރ) ޔުކަޭޝން އިެޑ ް އޮފ ބެޗްލަރ ާ ިހންގ ިއން ިމފެކަލީްޓ

ދެވޭނެއެވެ. ް ިއްސކަނ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ކޮށްފިައވ ފިުރހަމަ ކްޯސ

ވަޑިައގަންނަވާ  ަޝއުޤުވިެރވެ ް ިމމަޤާމަށ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ 16:00 ގެ  ހޯމަ ާ 2010 ޖެނުއީަރ 11 ވ ފަރާތްތަކުން

ނުވަތަ ހދ.ކުޅުދުއްފީުށ ް ޔުކަޭޝނަށ އިެޑ ް ފެކަލީްޓ އޮފ ކިުރން،

ިސީޓ ު މަޢުލޫމާތާއެކ ާ ދެންނިެވފިައވ މީަތގިައ ، ް އަށ ކެމްޕްަސ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ

      19 މުޙައްރަމް 1431

      05 ޖެނުއީަރ 2010

ް ްސކޫލ ު ިއްސކަންދަރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

05 ޖެނުއީަރ 2010 ތީާރޚް:

 IS/2010/02 ނަންބަރު:

ް މަޤާމ ާ ބޭނުންވ ް ފުނ މުވައްޒަ

( ިދވިެހ ) ީޓޗަރ ީލިޑންގ ް ގުރެޖުއޭޓ މަގާމް:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

ަޝރުޠު  3 ގެ ް ަޝރުޠު: ީޓިޗންގ ާސރިވްސ އިޮފަސރ ގްރޭޑ

2 އަހަރުއުޅެ  މަދުވެގެން މަޤާމުގިައ ެ ީޓޗަރެއްގ ހަމަވުމާއެކު،

ހަމަޖެއުްސމުގިައ ް ީމހުނ ް މަޤާމަށ ިމ ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ާ ކުރައްވާފިައވ ު ހިާސލ ިޑގީްރ މާއްދިާއން ިމ ިދވިެހ

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ފަރާތްތަކަށ

ާ ރިުފޔ 6290/- ު މަހަކ މާުސރަ:

ރިުފޔާ 2500/- އެލަވަންްސ: ާސރިވްސ

( ް ިއްސލާމ ) ގުރެޖުއޭޓް ީލިޑންގ ީޓޗަރ މަގާމް:

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

ަޝރުތު  3 ގެ ް ަޝރުޠު: ީޓިޗންގ ާސރިވްސ އިޮފަސރ ގްރޭޑ

2 އަހަރުއުޅެ  މަދުވެގެން މަޤާމުގިައ ެ ީޓޗަރެއްގ ު ހަމަވުމާއެކ

ހަމަޖެއުްސމުގިައ ް ީމހުނ ް މަޤާމަށ ިމ ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ

ާ ކުރައްވާފިައވ ު ހިާސލ ޕްލޮމާ  ިޑ މާއްދިާއން  ިމ ް ިއްސލާމ

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ފަރާތްތަކަށ

ާ ރިުފޔ 6290/- ު މަހަކ މާުސރަ:

ރިުފޔާ 2500/- އެލަވަންްސ: ާސރިވްސ

ިއތުރުގީަޑގެ  ް އޫުސލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ިމމަޤާމްތަކަށ  

ިއނުްޝރެންްސ ު ހެލްތ ް ހަމަޖެހުމުނ ާ ފ ވީަޒ ފިައާސއިާއ

ހަމަޖެހޭނެއެވެ. ާ ބްޭސފަރުވ ް ްސީކމްގެދަށުނ

ް ފަރާތްތަކުނ ާ ހަމަވ ު ަޝރުޠ ެ މަޤާމުތަކުގ ުސންގިަޑ:

މެންދުރު 3.30 ގެ  ެ ދުވަހުގ އަންގާރަ ާ 12 ޖެނުއީަރ 2010 ވ  

ިދވިެހ  ފޮޓޯކީޮޕއިާއ،  ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ކިުރން   

ާ (އްަސލ ު ކީޮޕއާއެކ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ

ިސީޓ ް ިމްސކޫލަށ ޖަހާފިައވާ) ު ތައްގަނޑ ް އެއްގޮތްކަމަށ

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.
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FACULTY OF EDUCATION 
Ameenee Magu, Machchangolhi
Tel: (960)3345303
Fax (960)3313425                                                                                                                            Ref: 106-D/2010/03 
www.mche.edu.mv                                                                                                                          5th  January 2010
 

FULL TIME JOB VACANCIES 

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

Faculty of Education invites eligible candidates to apply for the post of FULL TIME LECTURERS in the following 
areas.

Accounting, Biology, Commerce, English Language (Linguistics) and Physics.

Candidates having teaching experience especially at tertiary level will be given preference.
Job title and salary will be based on the qualification and experience. The details are as follows:

Job Title Qualification/Experience Salary Allowance
Assistant Lecturer Grade 2 Bachelor’s degree and Masters degree. MRF7875 MRF3500
Lecturer Bachelor’s degree, Masters degree and at least four 

years of relevant experience after the Master’s degree.
MRF8835 MRF3500

Senior Lecturer Doctoral Degree MRF9890 MRF3500

Please apply in writing with your CV on or before 13th  January 2010 to the following address.

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

FACULTY OF EDUCATION 
Ameenee Magu, Machchangolhi
Tel: (960)3345303
Fax (960)3313425                           Ref: 106-D/2010/04
www.mche.edu.mv                         5th  January 2010

   
PART TIME JOB VACANCIES 

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

Faculty of Education invites eligible candidates to 
apply for the post of PART TIME LECTURERS in the 
following areas.

Accounting, Biology, Commerce, Commerce 
Education (Teaching and Learning Methodologies 

of Commerce, Economics Education (Teaching and 
Learning Methodologies of Economics), Educational 
Studies (Sociology of Education), English Language 
(Linguistics), Mathematics Education (Teaching and 
Learning Methodologies of Mathematics) and Physics 
Education (Teaching and Learning Methodologies of 
Physics).

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

Minimum Qualification : Bachelor’s Degree and Masters
Degree.
 
Please apply in writing with your CV on or before 14th  
January 2010 to the following address.

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



15

ަސރިވްސ ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

 171-HRD(HRMU)/IUL/2010/01:ނަންބަރ

ިއޢުލާން

ިމދަންނަވާ  ަސރިވްސއަށް  ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ   

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ު ީމހަކ ް މަޤާމަށ

ިޑރެކްޓަރ މަޤާމް:

01 ބޭނުންވާ އަދަދު:

ަޝރުޠު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ިޑގީުރ ް ޑޮކްޓަރޭޓ ް ދިާއރާއަކުނ ގުޅޭ މަޤާމިާއ .1

ނުވަތަ، ހިާސލްކޮށްފިައވުން.

ކްލިެސިފކަޭޝންގިައ  ޑެިޕއީުޓ ިޑރެކްޓަރ ީއ.އެކްްސ.6 ގެ .2

ިލިބފިައވުން ނުވަތަ  ާ ތަޖިްރބ ެ 04 އަހަރު އުޅ މަދުވެގެން

ގެ   2 ް ގްރޭޑ އިޮފަސރ ް ިްމިންސޓްރިޭޓވ އެޑ ީސިނއަރ .3

ތަޖިްރބާ  ެ އުޅ ު 04 އަހަރ މަދުވެގެން ކްލިެސިފކަޭޝންގިައ

ިލިބފިައވުން.

ިތީރްސ ފްަސރިުފޔާ) (އަށްހްާސ އަށަްސތޭކަ 8,835 މާުސރަ:

ރިުފޔާ) (އެއްހްާސ 1,000 އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

ދެރިުފޔާ) ނުވިަދހަ (ިތންހްާސ 3,092 ޕްރެކިްޓްސ: ް ނޮނ

މަަސއްކަތްކުރާނަމަ  ިއތުރުގީަޑގިައ ް ިއތުރުނ ީމގެ  

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ ް ިއތުރުގިަޑއަށ ް އޫުސލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ތަކިެތ: ޖެހޭ ް ހުށަހަޅަނ

ް ފޯރމ އެޕިްލކަޭޝން ާ ހުށަހަޅ އިެދ ް ފާއަށ ވީަޒ .1

ް އެކްރިެޑޓ ެ ަސނަދުގ ތަޢީުލީމ ާ ިލިބފިައވ ް އީެމހަކަށ .2

ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ާ ކޮށްފިައވ

ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ެ ހުނަރުވިެރކަމުގ ާ ިލިބފިައވ ް އީެމހަކަށ .3

ޯ ފޮޓ ު ގަނޑ 01 ެ ަސިއޒުގ ް ޕްާސޕޯރޓ .4

ވަނަވަރު  ް ފަރާތްތަކުނ ާ އިެދލައްވ ް ފާއަށ ިމވީަޒ ީވމާ،  

ކިުރން  ގެ  15:30 ގެ   2010 ޖެނުއީަރ   08 ް ބަޔާންކޮށ

ާ ގެންދަވ ް ދޫކުރައްވަމުނ ަސރިވްސިއން ޕިޮލްސ މޯލިްޑވްްސ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު ފިުރހަމަކުރުމަށްފަހ ް ފޯރމ އެޕިްލކަޭޝން
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ކިޮމަޝން ިއންޓެގިްރީޓ ޕިޮލްސ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ.       

215/2010/01 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ިމކިޮމަޝންގެ ިތީރގިައވާމަޤާމުތަކަށީްމހުން ބޭނުންވެއެވެ.

ް ޖެނެރަލ ިޑރެކްޓަރ މަޤާމް:

01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ރިުފޔާ 13890.00 މާުސރަ:

ރިުފޔާ 3000.00 އެލަވަންްސ:

ނުވަތަ ދިާއރިާއން ެ މެނޭޖްމަންޓްގ ަޝރުޠު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ިޑގީްރ ް މްާސޓަރޒ ދިާއރިާއން  ިރޯސްސގެ  ް ިހއުމަނ

ދިާއރިާއން ެ ިހންގުމުގ ިއދީާރ ޙިާޞލުކޮށްފިައވުމާއެކު،

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ ެ ދުވަހުގ ު އަހަރ 3 ް މަދުވެގެނ

ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުޞލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ިއތުރުގިަޑ:

ިލބޭނެއެވެ.

ިލބޭނެއެވެ. ް މިެޑކަލ ް އޫުޞލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ މިެޑކަލް:

ީލގަލް އިޮފަސރ ީސިނއަރ މަޤާމް: 

01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ރިުފޔާ 6295.00 މާުސރަ:

ރިުފޔާ 3000.00 އެލަވަންްސ:

ް ރޮނގުނ ޤާނޫނުގެ  ަޝީރޢަތިާއ ަޝރުޠު: ފެންވަރު ނުވަތަ

ް ކުރުމުގެގޮތުނ ު ތަޙީްޤޤ ު ވުމާއެކ ޙިާޞލުކޮށްފިައ ް ިޑގީްރއެއ

ް ރޮނގުނ ެ ިދރާާސކުރުމުގ ް މައަްސލަތައ ިޖނީާޢ ނުވަތަ

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ ެ ދުވަހުގ ު އަހަރ 3 ް މަދުވެގެނ

ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުޞލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ިއތުރުގިަޑ:

ިލބޭނެއެވެ.

ިލބޭނެއެވެ. ް މިެޑކަލ ް އޫުޞލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ މިެޑކަލް:

ިލިބފިައވާ  ް ފަރާތްތަކުނ އެދޭ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

އެނގޭނެ ާ ތަޖިުރބ ާ ިލިބފިައވ ކީޮޕއިާއ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ

ބަންދުވުމުގެކިުރން  އީޮފްސ 2010 ޖެނުއީަރ 17 ގެ ު ިލއުމަކާއެކ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުނ ް ިސީޓއަކުނ
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ފިެމީލ ް ް އެންޑ އޮފް ހެލްތ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

23-P/MH/2010/ 05 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ެ ބޭނުންވެއްޖ ް ފުނ މުވައްޒަ

ް އެންޑ ޕިްރވެނަްޝން ް ޑްރަގ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ާސރިވަސްސ ިރހިެބިލޓަޭޝން

ކައުނެްސލަރ މަޤާމް:

01 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ރިުފޔާ 5610/- މާުސރަ:

-/2000 ރިުފޔާ  އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

ިއތުރަށް  ެ ގިަޑިއރަށްވުރ  8 ު ދުވާލަކ ފިައާސ: ގީަޑގެ ު ިއތުރ

ް އޫުޞލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ް ގިަޑތަކަށ ާ މަަސއްކަތްކުރ

ފިައާސ. ިއތުރުގީަޑގެ

ގިަޑިއރު. 8 ު ދުވާލަކ ް އޫުޞލުނ ގިަޑ: ިޑއީުޓ މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭ

ހުންނަ ިވިލނިގީލގިައ ެ މާލ ތަން:  މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭ

ީޑޓޮކްްސ ެސންޓަރ

ދުވަހުގެ  ު އަހަރ  2 ދިާއރާއަކުން މަަސއްކަތާގުޅޭ ަޝރުޠު:

ހިާސލުކޮށްފިައވުން. ް ޕްލޮމާއެއ ިޑ

އޫުޞލުން  ް ކޮންޓްރެކްޓ ެ ދުވަހުގ ު އަހަރ  1 ިމީއ   

ު ީމހަކ ހުންނަ ފާގިައ ިމވީަޒ ފާއެކެވެ. ވީަޒ ގެންގުޅެވޭނެ ު ީމހަކ

ް ހަމަވުމުނ ު މުއްދަތ ެ ކޮންޓްރެކްޓުގ ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދިާއީމ

ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ތަޢީުލީމ  ް ފަރާތްތަކުނ ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

ާ ކޮށްފިައވ ް އެކްރިެޑޓ އިަދ ް އެޓްެސޓްކޮށ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ

ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ އިަދ ް ެސޓިްފކެޓ ީލިވންގ ް ްސކޫލ ކީޮޕއިާއ،

ބުދަ  ާ 13 ޖެނުއީަރ 2009 ވ ު ކީޮޕއަކާއެކ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ

ހުށަހެޅުއްވުން  ް ިމިމިންސޓީްރއަށ ކިުރން  14:30 ެ ދުވަހުގ

ް ކައުންޓަރުނ ިމިމިންސޓީްރގެ ް ފޯމ ފާއަށްއެދޭ ވީަޒ އެދެމެވެ.

ް ވެބަްސިއޓ ިމިމިންސޓީްރގެ އިަދ ހުންނާނެއެވެ. ް ިލބެނ

ކުރެއްވޭނެއެވެ. ް ޑައުންލޯޑ ިއން www.health.gov.mv
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ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

113-HR/I-2010/07 ނަނަބްރު:

ިއޢުލާން

ް މަގާމ ާ ބޭނުންވ ް ފުނ މުވައްޒަ

މަގާމް: ެސިކއިުރީޓ އިޮފަސރ

02 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ިލިމޓެޑ މޯލިްޑވްްސ ޕޯޓްްސ މަަސއްކަތްކުރަން ހަމަޖިެހފިައވާތަން:

ދަށްވެގެން  ިއން ާ މާއްދ  02 ް ީޖ.ީސ.ީއ.އޯލަވެލ ަޝރުޠު:

ެ އްެސ.އްެސ.ީސ.ިއމިްތހާނުގ ު ިލިބފިައވުމާއެކ ’‘ީސ‘‘ފްާސ

ފްާސިލިބފިައވުން. ީސ ިއން ާ މާއްދ ިމ ’‘ިދވިެހ‘‘

ެ މަަސއްކަތުގިައއުޅ ެ ިމީމހުންހޮވުމުގިައ ިސފިައންގ ް ިމމަގާމަށ

ިލިބފިައވާ ފަރާތްތަކަށް ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ.  ާ ތަޖިްރބ  

ޕްރިޮކއުމެންޓް އިޮފަސރ ް މަގާމް: އިެސްސޓެންޓ

01 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ ހަމަޖިެހފިައވާތަން: ް މަަސއްކަތްކުރަނ

ދަށްވެގެން  ިއން ާ މާއްދ  02 ް ީޖ.ީސ.ީއ.އޭލަވެލ ަޝރުޠު:

ް ްސކޫލ ެސކަންޑީްރ ހަޔަރ ު ިލިބފިައވުމާއެކ ’‘ީސ‘‘ފްާސ

ފްާސިލިބފިައވުން. ީސ ިއން ާ މާއްދ ިމ ’‘ިދވިެހ‘‘ ެ ިއމިްތޙާނުގ

ާ ިލިބފިައވ ާ ތަޖިުރބ އުޅެ، ިމމަަސއްކަތުގިައ ް ިއތުރުނ ީމގެ

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ފަރާތްތަކަށ

ފިައާސ،  ު ކޮއްތ ް ިއތުރުނ މާުސރިައގެ ް މަގާމަށ ިމ  

ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ އިަދ އެލަވަންްސ ޙިާޟީރ

ގީަޑގެ ު ިއތުރ މިަތން ެ އޫުސލުގ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ކުރަންޖިެހއްޖެނަމަ

ް މިެޑކަލ ް 03މްަސވުމުނ ފާގިައ ވީަޒ އިަދ ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ

އެވެ. ްސީކމުގިައ ބިައވިެރކޮށްދެވޭނެ ިއނުްޝއަރެެންްސ

ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ފާއަށ ިމވީަޒ  

ކިުރން ދުވަހުގެ 14:30ގެ ބުރްާސފިަތ ާ 14 ޖެނުއީަރ 2010 ވ

ު އާއެކ ކީޮޕ އިައ.ީޑ.ކާޑް.ގެ އިާއ ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ް ިމކުންފުންޏަށ

19 މުޙައްރަމް 1431  

05 ޖެނުއީަރ 2010  
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ް ްސކޫލ ދަރުމަވަންތަ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

05 ޖަނަވީަރ 2010 ތީާރޚު:

(6)DS/2010/01 :ުނަންބަރ 

ު މަޤާމ ާ ބޭނުންވ ް ފުނ މުވައްޒަ

(މެތެމިެޓކްްސ) ީޓޗަރ ީލިޑންގ މަޤާމް:

1 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ނުވަތަ 2 ނުވަތަ 3 ަޝރުޠު: ީޓިޗންގ ަސރިވްސ އިޮފަސރ

މަގާމުގިައ   ެ ީޓޗަރެއްގ ހަމަވުމާއެކު، ު ަޝރުޠ ގެ   4  

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ ެ އުޅ ު ދުވަހ ު އަހަރ 2 ް މަދުވެގެނ

މާުސރައީަކ، ީލިޑންގ ެ މަގާމުގ ެ ީޓޗަރެއްގ މާުސރަ: ީލިޑންގ

ަސރިވްސ ީޓިޗންގ ފެތޭ ް ީޓޗަރުނ ާ ަޝރުޠުގިައވ ެ ީޓޗަރެއްގ

މާުސރައެވެ. އިޮފަސރގެ

-/2,500ރިުފޔާ އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

-/1,000ރިުފޔާ އެލަވަންްސ: ީޓޗަރ ީލިޑންގ

ިއނުްޝއަރެންްސ  މިެޑކަލް  އޫުޞލުން  ހަމަޖިެހފިައވާ   

ހަމަޖައަްސިއ ދެވޭނެއެވެ.

13 ޖަނަވީަރ 2010 (ބުދަ)  ީމހުން ާ ހަމަވ ު ަޝރުޠ ުސންގިަޑ:

ކުރިެވފިައވާ  ް ބަޔާނ ިތީރގިައ ކިުރން 4:00 ގެ ެ ދުވަހުގ

އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ ް ިމްސކޫލަށ ު ތަކެއްޗާއެކ

ް އެޓްެސޓްކޮށ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ތަކިެތ: ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކީޮޕ ާ ކުރިެވފިައވ ް އެކްރިެޑޓ

ކީޮޕ ޯ ފޮޓ ެ އިައ.ީޑ.ކާޑުގ

ިމްސކޫލުގިައ ތެރިެއން ެ ފަރާތްތަކުގ އެދޭ ް ފާއަށ ިމވީަޒ ނޯޓް:

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ީޓޗަރުންނަށ ާ ިކޔަވިައދެއްވ

MCHE-HR/2010/01 :ުިއޢުލާން  ނަންބަރ    

07 ޖަނަވީަރ 2009

ާ ފ ހްުސވީަޒ

 1 ް ލެކްޗަރަރ ގްރޭޑ ް އިެސްސޓަންޓ މަޤާމް: 

ގްރޭޑ1ް އިޮފަސރ ް ޓެކިްނކަލ ީސިނއަރ ކްލިެސިފކަޭޝން: ެ މަޤާމުގ

ް ްސޓީަޑޒ ފައުންޑަޭޝން ެސކަްޝން:

-/7,035 ރިުފޔާ  މާުސރަ:

-/3،500 ރިުފޔާ  އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

02 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ނުވަތަ (ިތނެއް) 3 ް ރޮނގުނ ެ މާއްދާގ ިކޔަވިައދޭ ަޝރުޠު:

ކޮލެޖް/ މުއްދަތަށް  ެ ދެމެދުގ އަހަރާ  4 އަހަރިާއ   3  

ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ފިުރހަމަކޮށ ު ތަޢީުލމ ޔިުނވަރިސީޓ

ކޮށްފިައވުން ް ލ ިހާސބުގެ ރޮނގުން) ޙިާޞި (ިއނިގރިޭސ/

ބުރްާސފިަތ  ާ 14 ޖަނަވީަރ 2010 ވ ތީާރޚް: ފޮނުވަނީްވ ިސީޓ

މޯލިްޑވްްސ  ކިުރން ގެ  16:00 ު މެންދުރުފަހ ެ ދުވަހުގ

ް ޔުކަޭޝން/މަރުކީަޒ ިއދާރާއަށ އިެޑ އޮފް ހަޔަރ ް ކޮލެޖ

ާ ހަމަޖިެހފިައވ ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ިޢނާޔަތްތައް: އުޖޫރައިާއ

ް އޫުޞލުނ

ިލޔުންތައް: ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކީޮޕ ެ ޓްރާންްސކިްރޕްޓްގ ިލއުންތަކިާއ ެ ކަމުގ ިނނިްމ ކްޯސ .1

ް އެއްގޮތްކަމަށ ާ އްަޞލ ަސނަދިާއ  ކޮށްފިައވާ  ް (އެކިްރިޑޓ

ް އީޮފހަކުނ ެ ވީަކލެއްގ ޤާނީޫނ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރްަސީމ

އްަޞލު) ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަނޑ

(އްަޞލިާއ ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ ިދވިެހ .2

ެ ވީަކލެއްގ ޤާނީޫނ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރްަސީމ ް އެއްގޮތްކަމަށ

އްަޞލު) ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަނޑ ްް އީޮފހަކުނ

ް ފޯނ (ގުޅޭނެ ު ވަނަވަރ ެ ފަރާތުގ ާ ކިުރމިަތލ ް ފާއަށ ވީަޒ .3

ނަންބަރާއެކު)

ާސފުކުރެއްވުމަށް  ު މަޢްލޫމާތ ް ގިުޅގެނ ިއޢްލާނާ ިމ  

ނަންބަރީަކ  ފެކްްސ ފޯނާއެވެ. ު 3345131 ނަންބަރ ގުޅުއްވީާނ

ިހންގަވާ  ް ޔުކަޭޝނުނ އިެޑ ް އޮފ ފެކަލީްޓ އެވެ.  3344093

އަ ް އޭޒ ިއންގިްލްޝ ީޓިޗންގ  ިއން އާޓްްސ  ް އޮފ ބިެޗލަރ

ް ފަރާތްތަކަށ ާ ކުރައްވާފިައވ ފިުރހަމަ ކްޯސ ް ލޭންގްވޭޖ ފިޮރން

ދެވޭނެއެވެ. ް ިއްސކަނ
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މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކިޮމަޝން ރިައޓްްސ ިހއުމަން

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

       168-MFD/146/2010/1 ނަންބަރު:

                     

ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ

ު ާމަޤާމ ބޭނުންވ

ު ޢަދަދ

ު މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭަޝރުޠ

ގިަޑ ރްަސީމ

ްމާުސރަ މިައގަނޑު މަަސއްކަތ މަޤާމުގިައ ކުރަންޖެހޭ

 ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ާ ީމިޑއ ް އެންޑ އިެޑއުކަޭޝން

އިޮފަސރ ާ 01ްީމިޑއ ދިާއރާއަކުނ މަަސއްކަތާގުޅޭ ެ މަޤާމުގ

ް ކޮށްފިައވުނ ް ޙިާޞލ ިޑގީްރ ފުރަތަމަ

1 ގެ  ް ގްރޭޑ އިޮފަސރ ީމިޑއަރ ނުވަތަ

ު އަހަރ 3 މަދުވެގެން ފާގިައ ވީަޒ

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިްރބ ެ އުޅ

ން   8.00 ހެނދުނު

 16.00 ު މެންދުރުފަހ

އަށް،

ު މަހަކ

ާ ރިުފޔ 10,200/-

ް ންޫސބަޔާންތައ ޚަބަރުތަކިާއ ެ ކިޮމަޝނުގ  

ް ވީަސލަތްތަކަށ ެ ީމިޑއާގ ތައްޔާރުކޮށް،

ް މެދުވިެރކޮށ ް ވީަސލަތްތައ ެ ީމިޑއާގ ފޮނުވިައ

ޢާންމުކުރުން،

ީމިޑއާ  ެ މަަސއްކަތްތަކުގ ބޮޑިެތ ާ ކިޮމަޝނުންކުރ  

ްސޓްރެޓީެޖއިާއ ތައްޔާރުކޮށް، ްސޓްރެޓީަޖ

ް ިއނިްތޒާމްކޮށ ރާވިައ ް ކަންތައްތައ ް އެއްގޮތަށ

ޢާންމުކުރުން،

ިދރާާސކޮށް  ް ޚަބަރުތައ ގުޅޭ ާ ޙައްޤުތަކ ިއނާްސީނ  

އާކިައވްކުރުން،

ޙައްޤުތަކަށް  ިއނާްސީނ މެދުވިެރކޮށް، ާ ީމިޑއ  

ް ޙަރަކާތްތައ ކުރެވޭނެ ު ިއތުރ ް ހޭލުންތިެރކަނ

ިހންގުން، ރާވިައ

ީމިޑއާ  ް ކިޮމަޝނުނ ރިައޓްްސ  ިހއުމަން  

ބޭނުންވާ، ް ިދނުމަށ ު މަޢުލޫމާތ ް އަށ

ް ިއނިްތޒާމ ެ ބޭއްވުމުގ ިނއްުސކޮންފަރެންްސ

ހަމަޖެއުްސން.

ިއނާޔަތްތައް: ޚާއަްޞދެވޭ ް ފުންނަށ މުވައްޒަ ެ ކިޮމަޝނުގ އިަދ ދެވޭނެއެވެ. -/3,000ރ ގޮތުގިައ ެ ިލިވންގ އެލަވަނެްސއްގ ު ކޮންމެ މަހަކ ް ދިާއީމވުމުނ ާ ފ ވީަޒ

ކުރެވޭނެއެވެ. ބިައވިެރ ްސީކމްގިައ ިއނުްޝއަރެންްސ ް ހެލްތ ާ ކުރިެވފިައވ

އިަދހުށަހަޅަންޖެހޭތަކިެތ: ޖަހާފިައ، ު ތައްގަނޑ ެ އެކްރިެޑޓްކޮށް، އްަސލާއެއްގޮތްކަމުގ ކީޮޕ ެ ތަޢީުލީމ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ިސީޓ،ވަނަވަރު، ާ ފޮނުވ ފާއަށްއިެދ ވީަޒ

ފޮޓޯކީޮޕ، ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ

ކިުރންުސންގިަޑ: ގެ ދުވަހުގެ 16.00 17 ޖަނަވީަރ 2010 ވަނަ
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ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

ޓްރަެޜީރ ް އޮފް ިފނޭންްސ އެންޑ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

                        143-A/IULAAN/2010/01 ނަމްބަރު:

ިއޢުލާން

މަޤާމުގިައ  ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ ް ޕާޓްމަންޓަށ ިމިޑ  

ް ގެންގުޅުމަށ ް ފެއ މުވައްޒަ ް އޫުޞލުނ ް ކޮންޓްރެކްޓ

ބޭނުންވެއެވެ.

މަޤާމް: ރެވިެނއު އިޮފަސރ

1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ރިުފޔާ 5610.00 މާުސރަ: އާަސީސ

-/2000 (ދެހްާސ  ު މަހަކ އެލަވަންްސ ަސރިވްސ އެލަވަންްސ:

ކުރައްވާނަމަ ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ އިަދ ރިުފޔާ)

ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުޞލުނ ާ ކަނޑައިެޅފިައވ

ދެވޭނެއެވެ.

                  

ގުޅޭ ާ މަަސއްކަތ ެ މަޤާމުގ ަޝރުޠު: ނުވަތަ ު ފެންވަރ

(އެކައުނިްޓންގ ް ޙިާސލްކޮށްފިައވުނ ް ޕްލޮމާއެއ ިޑ ް ދިާއރާއަކުނ

އިަދ ދިާއރާއަކުން). ގުޅުންހިުރ  އިާއ  ިބޒްންަސ ނުވަތަ

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ. ު ިއންޓިަވއ ހޮވީާނ ު ީމހަކ ް ިމމަޤާމަށ

ފަރާތްތަކުން  ާ އިެދލައްވ ް މަޤާމްތަކަށ ިމ ީވމާ،  

ިދވިެހ ކީޮޕއިާއ ާ ކޮށްފިައވ ް އެކްރިެޑޓ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ

ާ ވ 14 ޖެނުއީަރ 2010 ު ކީޮޕއާއެކ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެކަނ

ޕާޓްމަންޓަށް  ިޑ ިމ ކިުރން ގެ  15:00 ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ

18 މުޙައްރަމް 1431  

04 ޖެނުއީަރ 2010  

އީޮފްސ ެ ޖެނެރަލްގ އެޓަރީނ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

32-C/2010/01 ނަންބަރު:

ިއޢްލާން

         

މަޤާމުގެނަމިާއއީޮފްސ: ްސޓޭޓްއެޓަރީނ/ އެޓަރީނޖެނެރަލްގެއީޮފްސ

(އެކެއް) 1 ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

ޤާނީޫނ ނުވަތަ ޤާނީޫނ އިަދ ަޝރީުޢ ަޝރުޠުތައް: ެ މަޤާމުގ

ނުވަތަ، ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން. މްާސޓާރްސިޑގީްރ ދިާއރިާއން

މަޤާމެއްގިައ  ެ ރޭންކުގ އެމް.އްެސ.3  ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ

ް ީމހެއ ެ އިަދ ޤާނީޫނ ނުވަތަ ޤާނީޫނ ދިާއރާގ ަޝރީުޢ ހިުރ

ް ކަމުގިައވުނ

ާ ރިުފޔ ފްަސ) ިތީރްސ (ހަތްހްާސ 7,035 މާުސރަ:

ރިުފޔާ ފްަސަސތޭކަ) (ދެހްާސ 2,500 އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

އެލަވަންްސ: ދޭ މަނާކުރީާތ ް އަދާކުރުނ ް ފާއެއ ވީަޒ ް އެހެނ

35% މާުސރިައގެ

ނަމަ  މަަސއްކަތްކުރާ  ިއތުރުގީަޑގިައ ް ިއތުރުނ ީމގެ   

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ ް ިއތުރުގިަޑއަށ ް އޫުސލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ

  

ފަރާތްތަކުން 13 ޖެނުއީަރ  ާ އިެދލައްވ ް މަޤާމަށ ިމ ީވމާ،  

ިސީޓ  ް ިމއީޮފހަށ ކިުރން ދުވަހުގެ 15:30 ގެ (ބުދަ) ާ 2010 ވ

ާ ކޮށްފިައވ ް އެކްރިެޑޓ ފޮނުއްވިާއރު ިސީޓ އިަދ އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ

ކީޮޕއިާއ، ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީްލީމ ް އެއްގޮތ ާ އްަޞލ އިަދ

ް ިދވިެހރައިްޔތެއްކަނ ކީޮޕއިާއ ެ ެސޓިްފކެޓްގ ީލިވންގ ް ްސކޫލ

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ް ކީޮޕއެއ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ

19 މުޙައްރަމް 1431  
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އާޓްްސ ް އޮފ ފެކަލީްޓ

މައްޗަންގިޮޅ މަގު، ިނކަގްަސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

ފޯން:3345177(960)

ފެކްްސ:3306075(960)

mche.edu.mv. www

FA/2010/01 :ނަންބަރ           

ިއޢުލާން

ބޭނުންވެއްޖެ. ް ފުނ މުވައްޒަ

1 ް ލެކްޗަރަރ ގްރޭޑ ް އިެސްސޓަންޓ މަޤާމް: 

އިޮފަސރ ޓެކިްނކަލް  ީސިނޔަރ މަޤާމްގެ ކްލިެސިފކަޭޝން:

1 ް ގްރޭޑ

  1 ބޭނުންވާ އަދަދު:

ް ތީާރޚ ބޭނުންވާ ދިާއރާ: 

ރ 7035/- މާުސރަ:

-/3500 ރ      އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

ދެމެދުގެ  ާ 3 އަހަރާ 4 އަހަރ ަޝރުޠު: މާއްދާގެ ރޮނގުން

ފުރަތަމަ ް ފިުރހަމަކޮށ ު ތަޢީުލމ ޔިުނވަރިސީޓ ް މުއްދަތަކަށ

ާ އަތަށް ިލިބފިައނުވ (ިޑގީްރ ޙިާޞލް ކޮށްފިައވުން. ިޑގީްރ

ޓްރާންްސ ިލޔުމިާއ ެ ކިުރކަމުގ ކްޯސފިުރހަމަ ކެނިްޑޓޭޓުން،

ފުދޭނެއެވެ.) ް ގެނައުމުނ ް ކިްރޕްޓ

ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުސލުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ ިއނާޔަތްތައް: އުޖޫރައިާއ

ދެވޭނެއެވެ. ފިައާސ

ނޯޓް:

އާޓްްސ ް ބެޗްލަރ އޮފ ފަރާތްތަކީަކ ާ ކިުރމިަތލ ިމމަޤާމަށް  •

ް ފިުރހަމަ ކޮށްފިައވާ ފަރާތަކަށ ިދވިެހ ލެންގުއޭޖް ކްޯސ ިއން

ވާންވާނެއެވެ.

ް އެހެންމާއްދާތައ ު ިއތުރ ިކޔަވިައދޭ ިމފެކަލީްޓގިައ •

ިއްސކަންދެވޭނެއެވެ. ް ފަރާތްތަކަށ ިކޔަވިައދެވޭނެ

ހިުރ ު ފެންވަރ ެ ިއނިގރިޭސބަހުގ ެ ކިުރމިަތލާފަރާތްތަކުގ •

ު ިމންވަރ އެނގޭ ް ބޭނުންކުރަނ ޓެކްނޮލީޮޖ ިމންވަރިާއ،

ކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒަން

ިލޔުންތައް: ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ކީޮޕ ް ޓްރާންްސކިްރޕްޓ ިލޔުންތަކިާއ ެ ކަމުގ ިނނިްމ ކްޯސ .1

ް އެއްގޮތްކަމަށ ާ އްަޞލ ަސނަދިާއ  ކޮށްފިައވާ  ް (އެކްރީެޑޓ

ް އީޮފހަކުނ ެ ވީަކލެއްގ ޤާނީޫނ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރްަސީމ

އްަޞލު) ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަނޑ

(އްަޞލިާއ ކީޮޕ ެ ކާޑްގ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ ިދވިެހ .2

ެ ވީަކލެއްގ ޤާނީޫނ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރްަސީމ ް އެއްގޮތްކަމަށ

އްަޞލު) ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަނޑ ް އީޮފހަކުނ

ް ފޯނ (ގުޅޭނެ ު ވަނަވަރ ެ ފަރާތުގ ާ ކިުރމިަތލ ް ފާއަށ ވީަޒ .3

ނަންބަރާއެކު)

ަޝއުޤުވިެރވެވަޑިައގަންނަވާ  ް މަޤާމަށ ިމ ީވމާ،  

ދުވަހުގެ 16:00 ގެ  ހޯމަ ާ 11 ޖެނުއީަރ 2010 ވ ފަރާތްތަކުން

ު ވަނަވަރާއެކ އިަދ ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ކިުރން

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ ިސީޓ ް އާޓްްސއަށ ް އޮފ ފެކަލީްޓ

17 މުޙައްރަމް 1431  

03 ޖެނުއީަރ 2010  

އީޮފްސ ެ ޖެނެރަލްގ އެޓަރީނ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

32-C/2010/02 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ކުރެވުނު ް ބޭނުންވެގެނ ް ފުނ މުވައްޒަ ް އީޮފހުނ ިމ  

(2009 ިޑެސމްބަރު   32-C/2009/94 ނަންބަރު:

އަރާފިައވީާތ ް އޮޅުމެއ ަޝރުޠުތަކުގިައ ެ މަޤާމުގ ގިައ ް ިއޢުުލާނ

ދަންނަވަމެވެ. ބިާޠލްކުރިެވފިައވާކަމުގިައ ް ިއޢުލާނ އެ

 

19 މުޙައްރަމް 1431  

05 ޖެނުއީަރ 2010  
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އީޮފްސ ެ ޖެނެރަލްގ ޕްރިޮސިކއުޓަރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

196-C /2010 /01 ނަންބަރު:

ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ

(1 ް ޕްރިޮސިކއުޓަރ (ގްރޭޑ ް ޕަބިްލކ ް އިެސްސޓެންޓ މަގާމް: 

04 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ރިުފޔާ 8860/- މާުސރަ:

ާ މައަްސލަތަކ ާ ހުށަހަޅ ް އީޮފހަށ ިމ މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަގާމުގ

ް މަަސއްކަތްތައްކުރުނ ޤާނީޫނ ކުރަންޖެހޭ ް ގިުޅގެނ

ިޑގީްރ ފުރަތަމަ ް ރޮނގުނ ޤާނީޫނ  ަޝރްޠު:  ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ޙިާޞލްކޮށްފިައވުން.

އެލަވަންްސގެ ޕްރެކިްޓްސ ް މަގާމުތަކަށ ިމ އެލަވަންްސ: ު ިއތުރ

އެލަވަންްސގެ  ު ތަޢީުލމ މީަތ %30 އިާއ މާުސރިައގެ ގޮތުގިައ

ިއތުރުގީަޑގިައ  އިަދ ިލބޭނެއެވެ.  40% މާުސރިައގެ ގޮތުގިައ

ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުޞލުނ ހަމަޖިެހފިައވާ  މަަސއްކަތްކުރައްވާނަމަ 

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ

ޓްރިެއިނންގ) ް އެންޑ ް (ިރަސރޗ އިޮފަސރ ް ީލގަލ މަގާމް:

(ގްރޭޑް 1)  

01 ޢަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ރިުފޔާ 8860/- މާުސރަ:

ެ އީޮފހުގ ެ ޖެނެރަލްގ ޕްރިޮސިކއުޓަރ މްަސއިޫލއްޔަތު: ެ މަގާމުގ

ް ިދރާާސތައ ކުރަންޖެހޭ ް ޤާނީޫނގޮތުނ ގިުޅގެން، މަަސއްކަތްތަކިާއ

މުޢާމަލާތްތައްކުރުމިާއ، ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކިާއ ެ ބޭރުގ ކުރުމިާއ،

ިހންގުން. ާ ރާވ ް ޙަރަކާތްތައ ެ ތަމީްރނުގ ާ ބޭނުންވ

ް ޙިާޞލ ިޑގީްރ ޤާނީޫނ ރޮނގުން ފުރަތަމަ ަޝރްޠު:  ނުވަތަ ު ފެންވަރ

ް މަަސއްކަތަށ ެ ތަމީްރނިުދނުމުގ ިދރާާސކުރުމިާއ ކޮށްފިައވުމާއެކު،

ކޮށިްދނުން. ު ާސިބތ ިއންޓަރިވއުގިައ ް ަޝއުޤުވިެރވާކަނ

އެލަވަންްސގެ ް ަސޕޯޓ ް ީލގަލ ް ިމމަގާމްތަކަށ އެލަވަންްސ: ު ިއތުރ

އެލަވަންްސގެ  ު ތަޢީުލމ މީަތ %10 އިާއ މާުސރިައގެ ގޮތުގިައ

ިއތުރުގީަޑގިައ  އިަދ ިލބޭނެއެވެ.  40% މާުސރިައގެ ގޮތުގިައ

ިއތުރުގީަޑގެ ް އޫުޞލުނ ހަމަޖިެހފިައވާ  މަަސއްކަތްކުރައްވާނަމަ 

ިލބޭނެއެވެ. ފިައާސ

ފަރާތްތަކުން 12  ާ އިެދވަޑިައގަންނަވ ް މަގާމަށ ިމ ީވމާ،  

ިމއީޮފހަށް  ކިުރން 2010 އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ޖެނުއީަރ

އިަދ ކުރިެވ ް އެކްރިެޑޓ ފޮނުއްވިާއރު ިސީޓ އެދެމެވެ. ް ިސީޓފޮނުއްވުނ

ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީްލީމ ާ ކުރިެވފިައވ ް އެޓްެސޓ ް އެއްގޮތްކަމަށ ާ އްަސލ

ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ. ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އިައ.ީޑ ވަނަވަރަކިާއ ކީޮޕއިާއ

ހްޮސިޕޓަލު  އޭ.ީޑ.ކޭ ިހނގަމުންދީަނ ު ިމހާރ ިމއީޮފްސ  

ިޢމާރާތުގައެވެ. ހުންނަ ކަންމީަތގިައ ދެކުނު ިއރު ކީޮށގެ ހުންނަ
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ް ކޯޓ ޢިާއލާއާބެހޭ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،
  AC/2010/04:ުނަންބަރ

ިއޢުލާން

ބޭނުންވެއްޖެ. ު ީމހަކ ް މަޤާމަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ

ރިަޖްސޓްރަރ ް އިެސްސޓެންޓ މަޤާމު:

 1 އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

-/11,065 ރިުފޔާ  މާުސރަ:

-/3,000 ރިުފޔާ  އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

40% މާުސރިައގެ އެލަވަންްސ: ް ޖީުޑަޝލ

ފެންވަރު ނުވަތަ ަޝރުޠު:

ިޑގީްރ  މްާސޓަރްސ ލިޯއން ނުވަތަ ޯ ލ ް އެންޑ ާ ީރޢ 1- ަޝަ

ދިާއރިާއން މަަސއްކަތިާއގުޅޭ ޙިާޞލްކޮށްފިައވުމާއެކު،

ނުވަތަ  ިލިބފިައވުން، ާ ތަޖިުރބ ެ އަހަރުދުވަހުގ  02 މަދުވެގެން

ހިާޞލް  ިޑގީްރއެއް  ލިޯއން ނުވަތަ ޯ ލ ް އެންޑ 2- ަޝީރޢާ 

 5 މަދުވެގެން ދިާއރިާއން މަަސއްކަތިާއގުޅޭ ު ކޮށްފިައވުމާއެކ

ިލިބފިައވުން. ާ ތަޖިުރބ ެ ދުވަހުގ ު އަހަރ

މަަސއްކަތްކުރުމުން  ިއތުރުގީަޑގިައ ް ީމހަކަށ އުޅޭ ިމމަޤާމުގިައ  

ް ހެލްތ އިަދ ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ް ޤަވިާޢދުނ ާ ހަމަޖިެހފިައވ

ިލބޭނެއެވެ. ިއނިްޝއުރަންްސ

ވާ   2010 ޖެނުއީަރ   14 ފުރަުސތު: ެ ކިުރމިަތލުމުގ ް މަޤާމަށ

ކިުރން. ގެ 15:00 ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ

ތަކިެތ: ހުށަހަޅަންޖެހޭ ު ފޯމާއެކ އެޕިްލކަޭޝން

ހުށަހެޅުން،  ކީޮޕ ެ ެސޓްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ ާ 1- ިލިބފިައވ

ް އެކްރިެޑޓ ް ުނ ބޯޑ އެކްރިެޑޓަޭޝން މޯލިްޑވްްސ ެސޓިްފކެޓްތަކީަކ

ް އެޓްެސޓ ް ފަރާތުނ ކަމާބެހޭ ް އްަޞލާއެއްގޮތްކަމަށ އިަދ ާ ކޮށްފިައވ

ވާންޖެހޭނެއެވެ. ް ތަކަކަށ ް ެސޓިްފކެޓ ާ ކޮށްފިައވ

ކީޮޕ.  ެ 2- އިައޑެނިްޓީޓ ކާޑުގ

ކައުންޓަރުންނިާއ ެ ކޯޓުގ ޢިާއލާއާބެހޭ ް ފޯމ އެޕިްލކަޭޝން •

ިއން   http://familycourt.gov.mv ް ވެބަްސިއޓ ެ ިމކޯޓުގ

ިލބެންހުންނާނެއެވެ.
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ު ފާގެ ފުރަުޞތ ވީަޒ

 88-AS/IU/2010/02 ނަންބަރު:

04 ޖެނުއީަރ 2010 ތީާރޚް:

ީލގަލް އިޮފަސރ 1މަޤާމް: ީސިނއަރ އަދަދު: ާ ބޭނުންވ

ރ. 7035/- ު މަހަކ ރ.މާުސރަ: 2500/- ު މަހަކ އެލަވަންްސ: ަސރިވްސ

އެންޑް ކަލްޗަރ އާޓްްސ، ް ޓިޫރޒަމ ް އޮފ ެސކަްޝންއީޮފްސ: ިމިންސޓީްރ ް ީލގަލ ެސކަްޝން:

ަޝރުޠު: ެ މަަސއްކަތާ މަޤާމުގ ނުވަތަ ކަމުގިައވުން ް ީމހެއ ހިުރ މަޤާމެއްގިައ ެ އެމް.އްެސ.3 ރޭންކުގ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ

ހިާސލްކޮށްފިައވުން. ިޑގީްރ މްާސޓަރްސ ދިާއރިާއން ގުޅޭ

ެ މަޤާމުގ

މްަސއިޫލއްޔަތު:

ބެލެހެއްޓުން ާ މަަސއްކަތްތައް ިހންގ ާ ެސކަްޝންގެ ހިުރހ ް ީލގަލ .1

ް ިދނުނ ާ ލަފ ކަންކަމުގިައ ޤާނީޫނ .2

ް ބެލެހެއްޓުނ ް ކަންކަނ ޤާނީޫނ ގުޅޭ ދިާއރާއިާއ ިމިމިންސޓީްރގެ .3

އުޖޫރައިާއ

ިޢނާޔަތްތައް:

ފިައާސ ިއތުރުގީަޑގެ ކުރާނަމަ ް މަަސއްކަތ ިއތުރުގީަޑގިައ 

އެލަވަންްސ ް އޫުސލުނ ާ އެދުވްަސތަކަށް ކަނޑައިެޅފިައވ ބޭރަށްދާނަމަ ް ރަށުނ 

ިޚދުމަތިާއ ެ ްސީކމްގ ިއނޫްޝރަންްސ ް ހެލްތ 

މާުސރިައގެ  އިަދ ާ ފ ވީަޒ މިަތން ެ ގޮތުގ ާ ޤަވިާއދުގިައވ ފުންނާބެހޭ މުވައްޒަ ަސރިވްސގެ ް ިސިވލ  

ް ކިުރއެރުނ

ހޮވުމުގިައ ް ީމހުނ

ކަންތައްތައް: ބަލާނެ

އުޅެވޭ، މަަސއްކަތުގިައ ު ވަގުތ ިގނަ .1

ދެވޭ ް ރަށުންބޭރަށ .2

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ިލޔުންތައް:

ނުވަތަ ރްަސީމފަރާތަކުން ް އްަސލާއެއްގޮތްކަމަށ (އެކްރިެޑޓްކޮށްފިައވާ) ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ .1

ު ުޖަހާފިައވާ އްަޞލ ތައްގަޑ ް އީޮފހުނ ެ ޤާނީޫނ ވީަކލެއްގ

ނުވަތަ ފަރާތަކުން ރްަސީމ ް އެއްގޮތްކަމަށ ާ (އްަސލ ކީޮޕ ެ ކާޑުގ އަންގިައދޭ ް ރައިްޔތެއްކަނ ިދވިެހ .2

އްަޞލު) ާ ޖަހާފިައވ ު ތައްގަޑ ް އީޮފހަކުނ ެ ވީަކލެއްގ ޤާނީޫނ

ިބލިްޑންގުސންގީަޑ: (ޣީާޒ ް ިމިމިންސޓީްރއަށ ކިުރން 13:30ގެ ދުވަހުގެ  21 ޖެނުއީަރ 2010 (ބުރްާސފިަތ)

ފަނިްގިފލާ) 1ވަނަ

މަޢުލޫމާތު: ު ނަންބަރީަކ ިއތުރ ފެކްްސ ފޯނާއެވެ.  3323224 ު ނަންބަރ ގުޅުއްވީާނ ް ހޯއްދެވުމަށ ު މަޢުލޫމާތ

3322512އެވެ.

މީަތ ެ އެންމ ު ފެންވަރ ތަޢީުލީމ ހަމަވާ، ު ަޝރުޠ ެ މަޤާމުގ ކުރެވީޭނ ު ިއންޓަރިވއ ް ިމމަޤާމަށ

ނުހޮވުނުކަމުގެ  ފަރާތްތަކަށް، ް އެހެނ ިފޔަވިައ ް ފަރާތްތައ ިލްސޓްކުރެވޭ ް ޯޝޓ އިަދ 10 ފަރާތަކާއެވެ.

ދެންނީެވމެވެ. ނުފޮނުވާނެކަމުގިައވްެސ ިސީޓ

ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ް ޓިޫރޒަމ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

ް ިއޢުލާނ
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ު ފުރަުޞތ ް ްސކޮލަރިޝޕ
ްސޕޯޓްްސ ް ޔޫތް އެންޑ ިރޯސަސްސ، ް އޮފް ިހއުމަނ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 HR-S/2010/ 02 ނަންބަރު: 05 ޖެނުއީަރ 2010 ތީާރޚް:

2011-2010 އެވޯޑްްސ ފެލްޯސ ް އިޭޝޔަނ

ް ިރާސރޗް ލެވެލ ފެންވަރު: ެ ކޯހުގ

ވެބަްސިއޓް  ިމިމިންސޓީްރގެ ް ފޯމ އެޕިްލކަޭޝން މަޢްލޫމާތިާއ ޕްރޮގްރާމާބެހޭ ް ިމްސކޮލަރިޝޕ  

ިލބޭނެއެވެ. ިއން www.employment.gov.mv

ްސކޮލަރިޝޕަށް  ް އެހެންކަމުނ ފުރަުޞތެކެވެ. ާ ހުޅުވާލިެވފިައވ ް ޤައުމުތަކަށ ާ ހިުރހ ް ޢާއްމުކޮށ ިމީއ  

ް ިމކްޯސތަކަށ ވާދަކޮށްގެންނެވެ. މެދުގިައ ެ ފަރާތްތަކުގ ާ ކިުރމިަތލ ް ކޯހަށ ހޮވީޭނ ް ކެނިްޑޑޭޓުނ

ފައުންޑަޭޝނުންނެވެ. ް ްސކޮލަރިޝޕ ް ދަ އިޭޝޔަނ ހަމަޖިެހފިައވީަނ ް ހޮވުމަށ ް ކެނިްޑޑޭޓުނ

މަޢުލޫމާތު: ު ިއތުރ

ބަޔާންކޮށްފިައވާ ތަކިެތ. ފޯމުގިައ އެ ފޯމިާއ ާ ފިުރހަމަކޮށްފިައވ ކޯހަށް އިެދ 

ބަޔާންކޮށް،  ް އެއްގޮތްކަމަށ ކީޮޕގިައ އްަޞލިާއ ެ އިާއ ޓްރާންްސކިްރޕްޓްގ ކީޮޕ ެ ެސޓިްފކެޓްތަކުގ ތަޢީުލީމ  

ް އެގްޒިެމނަޭޝނުނ ް ޕަބިްލކ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ ނުވަތަ އީޮފހަކުން ާ އަދާކުރ ާ ފ ވީަޒ ު އީެމހަކ

އްަޞލު. ތައްގަޑުޖިެހ

ފަރާތުގެ ވަނަވަރު. ކޯހަށް އެދޭ

ތަކިެތ: ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ިހނގުން)  (ހިަވީރ ް ިމިމިންސޓީްރއަށ ކިުރން ދުވަހުގެ 15.00 ގެ 12 ޖެނުއީަރ 2010 (އަންގާރަ)

އެދެމެވެ. ް ފޮނުއްވުނ އެޕިްލކަޭޝން
ުސންގިަޑ:

ގެ  ިމިމިންސޓީްރ އިަދ ހުންނާނެއެވެ. ް ިލބެނ ިމިމިންސޓީްރން ް މެންދުރުފަހު 15.00 އަށ 8.30 ިއން ހެނދުނު ް ފޯމ އެދޭ ް ކޯހަށ

ވްެސ ިލބެން ހުންނާނެވެ. ިއތުރު މަޢުލޫމާތު 3347421 ިއން  http://www.employment.gov.mv ް ވެބަްސިއޓ

ު ފުރަުޞތ ެ ތަޢީުލމްގ މީަތ
ްސޕޯޓްްސ ް ޔޫތް އެންޑ ިރޯސަސްސ، ް އޮފް ިހއުމަނ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 HR-S/2010/ 01 ނަންބަރު: 06 ޖެނުއަރ 2010 ތީާރޚް:

ާ - މެލިޭޝއ ޔިުނވަރިސީޓ އިެޑއުކަޭޝން ުސލްތާން ިއދީްރްސ

ިދވިެހ ާ ބޭނުންވ ް ބިައވިެރވުމަށ ކްޯސތަކުގިައ ާ އޮފަރކުރ ޔިުނވަރިސީޓިއން އިެޑއުކަޭޝން ިއދީްރްސ ް ުސލްތާނ ެ މެލިޭޝއާގ

ު ިއތުރ ިމކްޯސތަކާބެހޭ އަންގަވާފިައވެއެވެ. އެޔިުނވަރިސީޓން ް ހުޅުވާލައްވާފިައވާކަމަށ ް ޢާންމުކޮށ ު އެފުރަުޞތ ް ދިަރވަރުންނަށ

ހުންނާނެއެވެ. ް ިލބެނ ް ވެބަްސިއޓުނ ާ ހުށަހަޅަނީްވގޮތުގެ ތަފީްޞލް ިތީރގިައވ އެޕިްލކަޭޝން މަޢުލޫމާތިާއ،

http://ips.upsi.edu.my
www.upsi.edu.my

ތަމީްރނު

http://www.employment.gov.mv
http://www.employment.gov.mv
http://ips.upsi.edu.my
http://www.upsi.edu.my
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ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

113-CC/I/2010/05 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ދަންނަވާ  ިމ ާ ިގނަދުވްަސވެފިައވ ނުގެންދަވިައ ބަހައްޓާފިައހިުރ، ބަނދަރުގިައ ިވޔަފިާރ މާލޭ ް އެތެރެކޮށ ާ މުދ ް ރާއްޖެއަށ  

ވީަނ ހަމަޖިެހފައެވެ. ް ީނލަމުގިައ ިވއްކާލަނ ާ މުދ

ޕޫލް  ޖަކީޫޒ މުދަލުގެ އަދަދިާއ ބާވަތް: 36 ީޕަސްސ .1  

ފޫޓް) ޑިައީމޓަރ 2 ް (އްުސ 4 ފޫޓ ާ ީފފ ހްުސ ާ                       36 ބޭނުންކޮށްފިައވ

ބަނދަރުގިައ ިވޔަފިާރ މާލޭ : ް މުދާ ހިުރތަނ .2  

ކްލްާސރޫމްގިައ ގެ ިބލިްޑންގ ް ޕޯޓ ީނލަން ިކއުން އޮންނަ ތަން: .3  

ގިައ ހީަވރު 05:00 ެ ީނލަން ިކޔަންފަށާ ގިަޑ: 12 ޖެނުއީަރ 2010 ދުވަހުގ .4  

ކިުރން  ގެ  04:45 ހީަވރު  ެ ދުވަހުގ  2010 ޖެނުއީަރ   12 ބިައވިެރވެވީޭނ  ިމީނލަމުގިައ ބިައވިެރވުން:  ީނލަމުގިައ  .5  

ފަދަ ު އިައީޑކާޑ ިއރު ާ ނޯޓްކުރައްވ ނަން ފަރާތްތަކަށެވެ. ާ ނޯޓްކުރައްވ ނަން ޕާޓްމެންޓްގިައ ިޑ ކިްލއަރެންްސ ިމކުންފީުނގެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ް ިލއުމެއ ރްަސީމ

ދުވަހެއްގެ 08:00 ން  ެ ކޮންމ އޮންނަ ް މަަސއްކަތ ެ ބަނދަރުގ ިފޔަވިައ ދުވްަސ ިކޔާ ް ީނލަން ިކޔާ މުދާ ބެލުން: ީނލަނ .6  

ް އަށ ހީަވރު 04:45 ދުވަހުގެ ހެދުނު 08:00 ން ިކޔާ ް ީނލަނ 10:30 އަށިާއ  ެ ރޭގަނޑުގ

ފިައާސ ދެއްކުމިާއ މުދާ ގެނިްދއުން: .8  

ފަރާތަކުންނެވެ. ނިެގ ީނލަމުން ާ މުދ ދައްކީާނ ިޑއީުޓ ކްަސޓަމްްސ ހަމަޖެއުްސމިާއ ކިްލއަރެންްސ ކްަސޓަމްްސ  •  

ީނލަން  އިަދ ކުރެވޭނެއެވެ. ު ބިާޠލ ް ީނލަނ ނުދައްކަވިައިފނަމަ ފިައާސ ތެރޭގިައ ެ ދުވަހުގ  10 ިނމޭތާ  ީނލަން   •  

30 ދުވްަސ  ފިެށގެން ް ތީާރޚުނ ާ ބިާޠލުވ ް ީނލަނ ބިައވިެރވެވީޭނ ީނލަމެއްގިައ ާ ބާއްވ ިމކުންފިުނން ް ފަރާތަށ ނިެގ

ފަހުންނެވެ.

ހަމަވިާއރު  ދުވްަސ  10 ިނމޭތާ  ީނލަން  ު ދެއްކުމަށްފަހ ފިައާސ ކިުރން ެ ހަމަވުމުގ ދުވްަސ   10 ިނމޭތާ  ީނލަން   •  

މަގުން  -/20 ރ ް ކިޮޑ ީމޓަރަކަށ ް ކޮންމެ ދުވަހަކަށ ާ ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުވ 10 ދޫކުރެވީޭނ ާ މުދ ހުންނަ ނުގެންގްޮސ

ދެއްކެވުމުންނެވެ. ީފ ް ްސޓޯރޭޖ

ިލިބވަޑިައގަންނަވާނެއެވެ. (www.maldport.com.mv)ްވެބަްސިއޓުނ މައުލޫމަތު ިމކުންފީުނގެ ީނލަމާބެހޭ

ް ީނލަނ

ނަންބަރ
ު ްއަދަދ ުތަފީްސލ އަގ ފެށޭ ް ީނލަނ

އެވެ. ރ 10.00 ިއތުރުކުރެވީޭނ ު ފަހަރަކ ް މަދުވެގެނ ް ިމީނލަމަށ

ފޫޓް)469836 ޑިައީމޓަރ 2 ް 4 ފޫޓ (އްުސ ާ ީފފ 00116ބޭނުންކޮށްފިައވާ ހްުސ

އެވެ. 100.00ރ ިއތުރުކުރެވީޭނ ު ފަހަރަކ ް މަދުވެގެނ ް ިމީނލަމަށ

4450-0101PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

ް ީނލަނ

http://www.maldport.com.mv
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ް ީނލަނ

ނަންބަރ
ު ްއަދަދ ުތަފީްސލ އަގ ފެށޭ ް ީނލަނ

4450-0201PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-0301PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-0401PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-0501PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-0601PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-0701PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-0801PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-0901PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1001PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1101PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1201PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1301PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1401PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1501PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1601PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1701PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1801PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-1901PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2001PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2101PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2201PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2301PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2401PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2501PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2601PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2701PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2801PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-2901PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-3001PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-3101PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-3201PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-3301PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-3401PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-3501PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

4450-3601PCS : Monarch Contessa in ground Jacuzzi Pool0011,700

20 މުޙައްރަމް 1431

06 ޖެނުއީަރ 2010    
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ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

113-CC/I/2010/04 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ދަންނަވާ  ިމ ާ ިގނަދުވްަސވެފިައވ ނުގެންދަވިައ ބަހައްޓާފިައހިުރ، ބަނދަރުގިައ ިވޔަފިާރ މާލޭ ް އެތެރެކޮށ ާ މުދ ް ރާއްޖެއަށ  

ވީަނ ހަމަޖިެހފައެވެ. ް ީނލަމުގިައ ިވއްކާލަނ ާ މުދ

ު ކޮންޓިެއނަރ ހްުސ މުދަލުގެ އަދަދިާއ ބާވަތް: 04 .1  

ބަނދަރުގިައ  ިވޔަފިާރ މާލޭ މުދާ ހިުރތަން : .2  

ކްލްާސރޫމްގިައ ގެ ިބލިްޑންގ ް ޕޯޓ ީނލަން ިކއުން އޮންނަ ތަން: .3  

ގިައ ހީަވރު 05:00 ެ ީނލަން ިކޔަންފަށާ ގިަޑ: 12 ޖެނުއީަރ 2010 ދުވަހުގ .4  

ިމ  ކިުރން  ގެ   04:45 ހީަވރު  ެ ދުވަހުގ  2010 ޖެނުއީަރ   12 ބިައވިެރވެވީޭނ  ީނލަމުގިައ ބިައވިެރވުން:  ީނލަމުގިައ  .5  

ފަދަ ް އިައީޑކާޑ ިއރު ާ ނޯޓްކުރައްވ ނަން ފަރާތްތަކަށެވެ. ާ ނޯޓްކުރުވ ނަން ޕާޓްމެންޓްގިައ ިޑ ކިްލއަރެންްސ ކުންފީުނގެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ް ިލއުމެއ ރްަސީމ

ދުވަހެއްގެ 08:00 ން  ެ ކޮންމ އޮންނަ ް މަަސއްކަތ ެ ބަނދަރުގ ިފޔަވިައ ދުވްަސ ިކޔާ ް ީނލަން ިކޔާ މުދާ ބެލުން: ީނލަނ .6  

ހީަވރު 04:45 އަށް  ދުވަހުގެ ހެދުނު 08:00 ން ިކޔާ ް 10:30 އަށިާއ ީނލަނ ެ ރޭގަނޑުގ

ފިައާސ ދެއްކުމިާއ މުދާ ގެނިްދއުން:  .7  

ފަރާތްތަކުންނެވެ. ީނލަމުން ނިެގ ާ މުދ ދައްކީާނ ިޑއީުޓ ކްަސޓަމްްސ ކިްލއަރެންްސ ހަމަޖެއުްސމިާއ ކްަސޓަމްްސ •  

ީނލަން  އިަދ ކުރެވޭނެއެވެ. ު ބިާޠލ ް ީނލަނ ނުދައްކަވިައިފނަމަ ފިައާސ ތެރޭގިައ ެ ދުވަހުގ  10 ާ ިނމޭތ ް ީނލަނ •  

30 ދުވްަސ  ފިެށގެން ް ތީާރޚުނ ާ ބިާޠލުވ ް ީނލަނ ބިައވިެރވެވީޭނ ީނލަމެއްގިައ ާ ބާއްވ ިމކުންފިުނން ް ފަރާތަށ ނިެގ

ފަހުންނެވެ.

ހަމަވިާއރު  ދުވްަސ  10 ިނމޭތާ  ީނލަން  ު ދެއްކުމަށްފަހ ފިައާސ ކިުރން ެ ހަމަވުމުގ ދުވްަސ   10 ާ ިނމޭތ ް ީނލަނ •  

 700/- ް ކޮންޓިެއނަރަކަށ ް ފޫޓ ދުވަހަކަށް 20 ެ ކޮންމ ާ ިއތުރުވ ެ 10 ދުވަހަށްވުރ ދޫކުރެވީޭނ ާ މުދ ހުންނަ ނުގެންގްޮސ

ދެއްކެވުމުންނެވެ. ީފ ް ްސޓޯރޭޖ ް މަގުނ ެ ރިުފޔާގ 1،400/- ް ކޮންޓިެއނަރަކަށ ް ފޫޓ 40 އިަދ ރިުފޔާ

ިލިބވަޑިައގަންނަވާނެއެވެ. (www.maldport.com.mv)ްވެބަްސިއޓުނ ިމކުންފީުނގެ ު މައުލޫމަތ ީނލަމިާއބެހޭ

ު އަދަދ ެ ނަންބަރދީާގނާގ ްކޮންޓިެއނަރ ުތަފީްސލ ފަށާ އަގ

01CGTU 211 9701 ެ20 ފޫޓްގ ކޮންޓިެއނަރ 13،740.63ހްުސ

017569 228ެ ފޫޓްގ 20 ކޮންޓިެއނަރ 13،740.63ހްުސ

010811 486ެ ފޫޓްގ 40 ކޮންޓިެއނަރ 22،406.25ހްުސ

012032 311ެ ފޫޓްގ 40 ކޮންޓިެއނަރ 22،406.25ހްުސ

20 މުޙައްރަމް 1431
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ް ިލިމޓެޑ ޕޯޓްްސ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

113-CC/I/2010/06 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ދަންނަވާ  ިމ ާ ިގނަދުވްަސވެފިައވ ނުގެންދަވިައ ބަހައްޓާފިައހިުރ، ބަނދަރުގިައ ިވޔަފިާރ މާލޭ ް އެތެރެކޮށ ާ މުދ ް ރާއްޖެއަށ  

ވީަނ ހަމަޖިެހފައެވެ. ް ީނލަމުގިައ ިވއްކާލަނ ާ މުދ

އިައޓަމްްސ ް ިއލެކްޓިްރކަލ ޕެކެޖްަސ 244 ބާވަތް: އަދަދިާއ ެ މުދަލުގ .1  

ގުދަނުގިައ ެ ބަނދަރުގ ިވޔަފިާރ މާލޭ : ް ހިުރތަނ ާ މުދ .2  

ކްލްާސރޫމްގިައ ގެ ިބލިްޑންގ ް ޕޯޓ ތަން: އޮންނަ ް ިކއުނ ް ީނލަނ .3  

ގިައ ހީަވރު 05:00 ެ 12 ޖެނުއީަރ 2010 ދުވަހުގ ގިަޑ: ާ ިކޔަންފަށ ް ީނލަނ .4  

ކިުރން  ގެ  04:45 ހީަވރު  ެ ދުވަހުގ  2010 ޖެނުއީަރ   12 ބިައވިެރވެވީޭނ ިމީނލަމުގިައ ބިައވިެރވުން: ީނލަމުގިައ .5  

ފަދަ ު އިައީޑކާޑ ިއރު ާ ނޯޓްކުރައްވ ނަން ފަރާތްތަކަށެވެ. ާ ނޯޓްކުރައްވ ނަން ޕާޓްމެންޓްގިައ ިޑ ކިްލއަރެންްސ ިމކުންފީުނގެ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ް ިލއުމެއ ރްަސީމ

08:00 ން  ެ ދުވަހެއްގ ެ އޮންނަ ކޮންމ ް މަަސއްކަތ ެ ބަނދަރުގ ިފޔަވިައ ދުވްަސ ިކޔާ ް ީނލަނ މުދާ ބެލުން: ިކޔާ ް ީނލަނ .6  

ް އަށ ހީަވރު 04:45 ދުވަހުގެ ހެދުނު 08:00 ން ިކޔާ ް ީނލަނ 10:30 އަށިާއ  ެ ރޭގަނޑުގ

ގެނިްދއުން: ާ މުދ ދެއްކުމިާއ ފިައާސ .7  

ފަރާތަކުންނެވެ. ނިެގ ީނލަމުން ާ މުދ ދައްކީާނ ިޑއީުޓ ކްަސޓަމްްސ ހަމަޖެއުްސމިާއ ކިްލއަރެންްސ ކްަސޓަމްްސ  •  

ީނލަން  އިަދ ކުރެވޭނެއެވެ. ު ބިާޠލ ް ީނލަނ ނުދައްކަވިައިފނަމަ ފިައާސ ތެރޭގިައ ެ ދުވަހުގ  10 ާ ިނމޭތ ް ީނލަނ  •  

30 ދުވްަސ  ފިެށގެން ް ތީާރޚުނ ާ ބިާޠލުވ ް ީނލަނ ބިައވިެރވެވީޭނ ީނލަމެއްގިައ ާ ބާއްވ ިމކުންފިުނން ް ފަރާތަށ ނިެގ

ފަހުންނެވެ.

ހަމަވިާއރު  ދުވްަސ  10 ިނމޭތާ  ީނލަން  ު ދެއްކުމަށްފަހ ފިައާސ ކިުރން ެ ހަމަވުމުގ ދުވްަސ   10 ާ ިނމޭތ ް ީނލަނ  •  

ީފ ް ްސޓޯރޭޖ ް މަގުނ -/1400ރ ް ކޮންމެ ދުވަހަކަށ ާ ދުވަހަށްވުރެ ިއތުރުވ 10 ދޫކުރެވީޭނ ާ މުދ ހުންނަ ނުގެންގްޮސ

ދެއްކެވުމުންނެވެ.

ިލިބވަޑިައގަންނަވާނެއެވެ. (www.maldport.com.mv)ްިމކުންފީުނގެ ވެބަްސިއޓުނ ު ީނލަމިާއބެހޭ މައުލޫމަތ

ނަންބަރ ީނލަން ު އަދަދ ް ތަފީްސލ
ު ީނލަން ފެށޭ އަގ

(ރ)

އެވެ. ރ 500.00 ިއތުރުކުރެވީޭނ ު ފަހަރަކ ް މަދުވެގެނ ް ިމީނލަމަށ

4785  244

ޕެކެޖްަސ

އިައޓަމްްސ ް ިއލެކްޓިްރކަލ

TGHU 4379543/40’GP

1,811,113.15

http://www.maldport.com.mv
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ް ތަފީްސލ އިައޓަމްްސގެ ް ިއލެކްޓިްރކަލ ޕެކެޖްަސ 244 / 4785 ނަންބަރ ީނލަން

DESCRIPTIONQTY#

Total meters

136001

Each roll contains:

Mt. 100 FATTMP20 flexible pipe

(kg. 5, 8-vol.m3, 0,0526)

Total rolls n. 136

Total meters

34002

Each roll contains:

Mt. 25 FATTMP32 Flexible pipe

(kg.3, 8-vol.m3 0,0393)

Total rolls n. 136

Total meters

172003

Each roll contains:

Mt. 100 FATTMP16 Flexible pipe

(kg.4, 2-vol.m3 0,0423)

Total rolls n. 172

Total meters

166004

Each roll contains:

Mt. 50 FATTMP25 Flexible pipe

(kg.4, 2-vol.m3 0,0526)

Total rolls n. 332

ELC5202LC40 5202 C40 2P Automated switch755

ELC5202LC40 5202 C40 2P Automated switch756

3M XHSR127BL Heat Shrinking Sleeves127

3MXHSR95RO Heat Shrinking Sleeves08
8

3MXHSR127BL Heat Shrinking Sleeves04

BOSCH2608550491 R ½’ CORE BIT 22X30006

9 BOSCH2608596956 METAL DRILL BIT HSS-G DIN338 (13MM)20

BOSCH2608596886 METAL DRILL BIT HSS-G DIN338 (6MM)20

BOSCH2608SS0494 R ½’ CORE BIT 28X30006

10 BOSCH2608596936 METAL DRILL BIT HSS-G DIN-338 (11MM)20

BOSCH2608596893 METAL DRILL BIT HSS-G DIN-338 (7MM)20

BOSCH2608550490 R ½’ CORE BIT 20X30006

11 BOSCH2608596931 METAL DRILL BIT HSS-G DIN-338 (10.5MM)20

BOSCH2608596911 METAL DRILL BIT HSS-G DIN-338 (9MM)20

BOSCH2608550502 1 ¼’ UNC CORE BIT 52X45002

12 BOSCH2608596926 METAL DRILL BIT HSS-G DIN-338 (10MM)20

BOSCH2608596916 METAL DRILL BIT HSS-G DIN-338 (9MM)20
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BOSCH2608550521 ¼’ UNC CORE BIT 52X45002

13
BOSCH2608550490 R ½’ CORE BIT 20X20002

BOSCH2608596921 METAL DRILL BIT HSS0G DIN338 (9.5MM)20

BOSCH2608550140 ADAPTOR 1 ¼’ UNC SDS-DI01

BOSCH2608550502 1 ¼ UNC CORE BIT 52X45001

14

BOSCH2608550494 R ½’ CORE BIT 28X30002

BOSCH2608550491 R ½’ CORE BIT 22X30002

BOSCH2608596901 METAL DRILL BIT HSS-G DIN338 (7.5MM)20

BOSCH2608596906 METAL DRILL BIT HSS-G DIN338(8MM)20

BOSCH2608550502 1 ¼’ UNC CORE BIT 52X4503

15
BOSCH2608596891 METAL DRILL BIT HSS-G DIN 388(6.5MM)20

BOSCH2608584681 305MM EXTENSION WITH 9.5MM HEXAGONA; SHANK2

Total Pieces

316

Each roll contains

n.1 BOSCH2608550516 1 ¼’ UNC CORE BIT 162X450

(KG.7-vol.m3 0.018)

Total rolls n.3

Total pieces

317

Each box contains

n.1 BOSCH2608550511 1 ¼’ UNC CORE BIT 122X450

(kg.4-vol m3 0,018)

Total boxes n.3

Total pieces

318

Each box contains

n.1 BOSCH2608550519 1 ¼’ UNC CORE BIT 202X450

(kg 9.4-vol.m3 0,040)

Total boxes n.3

BOSCH2609390389 DRILL STAND119

BOSCH2608584136 HSS BIT METAL HOLESAWS4

20

BOSCH2608584133 HSS BIT METAL HOLESAWS4

BOSCH2608584117 HSS BIT METAL HOLESAWS4

BOSCH2608584121 HSS METAL HOLESAWS4

BOSCH2608584105 HSS METAL HOLESAWS4

BOSCH2608584128 HSS METAL HOLESAWS4

BOSCH2609390035 SDS PLUS ADAPTOR2

BOSCH2609390036 SDS PLUS ADAPTOR2

BOSC2609390512 MEXAGONAL SOCKET ADAPTOR2

BOSCH2608584131 HSS BI-METAL HOLE SAWS (120MM)4

BOSCH2608600710 CUTTING DISCS,BENT AT RIGHT ANGLES (AS 46T INOX BF)40
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BOSCH260854138 HSS BI-METAL HOLESAWS4

21

BOSCH26085484137 HSS-BI METAL HOLESAWS4

BOSCH2607001409 UNIVERSAL CUTTING OIL12

BOSCH2608584125 HSS BI-METAL HOLESAWS4

BOSCH2609390034 HEXAGONAL SOCKET ADAPTOR2

BOSCH2608584101 HSS BI-METAL HOLESAWS4

BOSCH2608584111 HSS BI-METAL HOLESAWS4

BOSCH2607018361 METAL DRILL BITS HSS-G DIN 3385

Total pieces

1022

Each box contains:

n.1 BOSCH2608690104 POINTED CHISEL (400MM)

(kg.6,8-vol.m3 0,003)

Total boxes n.10

Total Pieces

1023

Each box contains:

n.1 BOSCH2608600543 CUTTING DISCS STRAIGHT METAL A36R BF

(kg 6,4-vol.m3 0,048)

Total boxes n.10

BOSCH2608596122 HAMMER DRILL BITS 4 FLUTE (18MM)2024

BOSCH2608596946 METAL DRILL HSS-G DIN338 (12MM)20

25 BOSCH2608596951 METAL DRILL BIT HSS-G DIN338 (12.5MM)8

BOSCH2608596911 METAL DRILL BIT HSS-G DIN338 (11.5MM)12

BOSCH2607000744 INSTALLATION SET FOR CONCRETE1

26

BOSCH2608597123 HAMMER DRILL BITS,4FLUTE (12MM)20
BOSCH2608600220 CUTTING DISCS STRAIGHT , INOX(AS 46T INOX 
BF)(125MM)40

BOSCH2608596881 METAL DRILL BIT HSS0G DIN338 (5.5MM)20

BOSCH2608596183 HAMMER DRILL BITS,4FLUTE (8MM)20

27

BOSCH2608597777 HAMMER DRILL BITS,4 FLUTE (6MM)20

BOSCH2608690004 EARTH DRIVING ROD (260MM)2

BOSCH1618609005 EARTH DRIVING ROD (300MM)2

BOSCH1618600019 POINTED CHISEL ( 520MM)3

BOSCH2608597128 HAMMER DRILL BITS,4 FLUTE (89 MM)10
28

BOSCH1618600203 FLAR CHISEL(600MM)06

BOSCH2608597128 HAMMER DRILL BITS,4 FLUTE(22MM)10
29 BOSCH1618600206 POINTED CHISEL (520MM)3

BOSCH2608600223 GRINDING DISCS-METAL A30T BF (125MM)50

30

BOSCH2608596876 METAL DRILL BITS 4 FLUTE (5MM)20

BOSCH2608596871 METAL DRILL BITS,4 FLUTE (4.5MM)20

BOSCH260856866 METAL DRILL BITS,4 FLUTE (4MM)20

BOSCH2608580142 ADAPTOR SDS-D1 ¼’ UNC1
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BOSCH16185966431 HAMMER DRILL BITS QUADROX 4CUTTER (22M)04

31 BOSCH1618596439 HAMMER DRILL BITS QUADROX 4CUTTER (28MM)04

BOSCH1618600012 POINTED CHISEL (600MM)06

BOSCH2608597122 HAMMER DRILL BITS 4FLUTE (10MM)20

32 BOSCH2608690106 POINTED CHISEL SELF SHARPENING (400MM)3

BOSCH2608600549 CUTTING DISCS STRAIGHT INOX (AS 60T INOXBF)(125MM)40

BOSCH2608597124 HAMMER DRILL BITS 4FLUTE (14MM)20
33

BOSCH2608598045 EXTENSIONS 300MM 1 1/4’ UNC2

BOSCH2608596941 METAL DRILL HSS-G DIN338(11.5MM)8
34

BOSCH260896951 METAL DRILL HSS-G DIN338(12.5MM)12

Total pieces

2035

Each box contains:

n.1 LUC15L0223A00 BOX

(kg.8-vol.m3 0,095)

Total boxes n.20

Total pieces

2036

Each box contains:

n.1 LUC15L0243A00 TRASP.DOOR

(kg,9.4-vol.m3 0,053)

Total boxes n.5

Total Pieces

2037

Each box contains:

n.1 LUCISL0285A00 MONTANT

(kg.4-vol.m3 0,025)

Total boxes n.5

ELSCS204C63 6KA 2P C63 AUTOMATED SWITCH20

38 ELCS204LC40 4,5KA 4P AUTOMATED SWITCH7

VEMSA520400 EARTHAND NEUTRAL BAR40

ELCS941NC16 C16 4,5KA 1P+N AUTOMATIC SWITCH28

39 ELCS941NC10 C10 4,5KA 1P+N AUTOMATIC SWITCH56

LUC1SL032SA00 H1S0 PANEL CIECO4

ELCS941NC32 C32 1P+N AUTOMATIC SWITCH100

40 ELCS204LC40 C40 4,5KA 4P AUTOMATIC SWITCH13

ELXIT901052 BR87-100A RIPARATORE20

LEG37389 EARTH AND NEUTRAL BAR2041

LUC15L0308A00 H150 PANEL FORATO442

Total pieces

1643

Each box contains:

n.1LUC15L0308A00 PANEL FORATO

(kg.4-vol.m3 0,030)

Total boxes n.2
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Total pieces

1644

Each box contains

n.LUC15L0325A00 H150 PANEL CIECO

(kg-2,2 vol.m3 0,013)

Total boxesn.2

ELCS941NC16 C16 4,SKA 1P+N AUTOMATIC SWITCH7245

Total pieces

14446

Each roll contains:

n.72 ELCS941NC10 4,SKA 1P+N AUTOMATIC SWITCH

(kg.84-vol,m3 0.013)

Total boxes n2

Total pieces

2047

Each box contains

n.LUC1SL00342A00 FIXING ACCESSORIES

(kg.1,6-vol.M3 0,005)

Total boxes n.2

Total pieces

2048

Each box contains

n.4 LUC1SL0354A00 KIT OF FIX O-RAPID

(kg,0.4-vol.m3 0,008)

Total boxes n.5

Total meters

1350049

Each roll contains:

Mt,500 CELA-1,5-GVM 1,5SQMM WIRE

(kg.9.6-vol.m3 0,0074)

Total rolls n.27

Total meters

250050

Each roll contains

Mt.500 CELA-1,5 GVM 1,SSQMM Wire

(kg,10.2-vol.m3 0,0104)

Total rolls n.5

Total meters

400051

Each roll contains

Mt.500 CELA-1.5 –GVM 1,SSQMM WIRE

(kg-9.6-vol.m3 0,0074)

Total rolls n.8

Total meters

200052

Each roll contains

Mt.500 CELA-1.5 –GVM 1,SSQMM WIRE

(kg-9.6-vol.m3 0,0074)

Total rolls n.40
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Total meters

200053

Each roll contains

Mt.500 CELA-1.5 –GVM 1,SSQMM WIRE

(kg-9.6-vol.m3 0,0074)

Total rolls n.40

Total meters

200054

Each roll contains:

Mt.500 CELA-1.5 –MAM 1,SSQMM WIRE

(kg-9.6-vol.m3 0,0074)

Total rolls n.40

Total meters

1480055

Each roll contains:

Mt.400 CELA-2.5 –GVM 2.55QMM WIRE

(kg-11,8-vol.m3 0,0091)

Total rolls n.37

MTR CELA-2,5GVM 2,SSQMM WIRE200
56

MTR.CELA-2.5-MAM 2,55QMM WIRE200

Total meters

1480057

Each roll contains:

Mt.400 CELA-2.5 –MAM 2,55QMM WIRE

(kg-118-vol.m3 0,0091)

Total rolls n.37

Total meters

1480058

Each roll contains:

Mt.400 CLEA-2, 5-CEM 2, SSQMM WIRE

(kg.11, 8-vol.m3 0,0091)

Total rolls n.37

Mt. CLEA-2, 5-CEM2, SSQMM WIRE20059

Total meters

480060

Each roll contains:

Mt.400 CLEA-2, 5-GRM 4SQMM WIRE

(kg.18-vol.m3 0,0103)

Total rolls n.12

Mtr.CLEA-4,GRM4SQMM WIRE200
20061

Mtr.CLEA-4,GRM45QMM WIRE

Total meters

480062

Each roll contains:

Mt.400 CELA-4-MAM 4SQMM WIRE

(kg.18-vol.m3 0,0103)

Total rolls n.12
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Total meters

480063

Each roll contains:

Mt.400 CELA-4-CEM 4SQMM WIRE

(kg.18-vol.m3 0,0103)

Total rolls n.12

Mtr.CELA-4-CEM4SQMM WIRE200
64

Mtr.CELA-4-CEM4SQMM WIRE200

Total meters

480065

Each roll contains

Mt.400 CELA-4-NEM 4SQMM WIRE

(kg.18-vol.m3 0,0103)

Total rolls n.12

Total meters

480066

Each roll contains

Mt.400 CELA-4-GVM 4SQMM WIRE

(kg.18-vol.m3 0,0103)

Total rolls n.12

Mtr.CELA-4-GVM 4SQMM WIRE20067

Mtr.CELA-15-GVM 16SQMM WIRE10068

Total pieces

1069

Each box contains

n.2 ARN313/15 EARTH ROD

(kg.9, 2-vol.m3 0,0103)

Total boxes n.5

ARN303/1 1P CUPS1070

MIT102-303 MICROMETER EXTERNAL 50-75MM0271

CMM3960G THREAD GAUGE05

72

MIT102-302 MICROMETER EXTERNAL 25-50MM02

MIT102-302 MICROMETER EXTERNAL 75-100MM02

MITCADG61003 MAGNETIC BASE02

MIT511-171 DIAL BORE GAUGE 18-35MM02

MIT511-1722 DIAL BORE GAUGE 35-60MM02

MIT511-174 DIAL BORE GAUGE 50-100MM02

MIT511-175 DIAL BORE GAUGE 100-160MM02

MT530-104 VERNIER CALLPER 150MM 530-10405
0273

MIT102-301 MICROMETER EXTERNAL 0.25MM

NOS ITEM 304023 MQAM12-R SELF-LOCKING PLATE20074

NOS ITEM 254707 MP-SRN63 M10 INOX CLAMPS200
75

NOS ITEM 254703 MP-SRN42 M10 NOX CLAMPS50
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NOS ITEM 274202 MP MR4” M12 INOX CLAMPS60

76

NOS ITEM 374198 MP 2 ½” M10 INOX CLAMPS200

NOS ITEM 254704 MP-SRN 48-50 M10 INOX CLAMPS200

NOS ITEM 254703 MP-SRN 42 M10 INOX CLAMPS150

NOS ITEM 304022 MQA-M10-R SELF LOCKING PLATE800

NOS M12X1000 A4 INOX BARS6077

NOS M12X1000 A4 INOX BARS4078

NOS ITEM 3100160 M8X1000 A4 INOX BARS13079

NOS ITEM 3100160 M8X1000 A4 INOX BARS7080

NOS ITEM 3100160 M10X1000 A4 INOX BARS10081

NOS ITEM 3100160 M10X1000 A4 INOX BARS10082

NOS ITEM 303990 MQ21 RA2 3M MOUNTING TRACK (TOTAL MT.30)1083

Total meters

80084

Each roll contains:

Mt.100 DIAM40 BLACK PIPE

(kg.43-vol.m3 0,03364)

Total rolls n.8

20 މުޙައްރަމް 1431

06 ޖެނުއީަރ 2010    

ު މަޢުލޫމާތ ު ޢާންމ

ފިެމީލ ް އެންޑ ު ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

23-A/MH/2009 /274 ނަންބަރ:

ް ިއޢުލާނ

ގެނެވުނު  ގިަޑއަށް  ެ ިހންގުމުގ ް އީޮފްސތައ ަސރުކާރު   

ގިާއމުކުރުމީަކ ް ެސންޓަރެއ ޑޭކެއަރ ރާއްޖޭގިައ ބަދަލިާއ ގިުޅގެން،

އިަމއްލަ ވީާތ، ކަމެއްކަމުގިައ ބޭނުންތިެރ ް ވަރަށ އިަދ ު މިުހއްމ

ް ފަރާތްތައ ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ިހންގުމަށ ް ެސންޓަރެއ ިމފަދަ ޚަރަދުގިައ

ފިެމީލ ް އެންޑ ޖެންޑަރ ް އޮފ ް ޕާރޓްމަންޓ ިޑ ް ބެލުމަށ ޯ ިތިބތ

 181-A/2009/05 ު ނަންބަރ ާސރިވަސްސގެ ޕްރޮޓެކަްޝން

ް ފަރާތްތަކަކުނ ިގނަ ް ގިުޅގެނ ިއޢުލާނިާއ (26 މާރޗް 2009)

ިމކަމިާއ ީވނަމަވްެސ  ފާޅުކޮށްފިައ ް ަޝއުގުވިެރކަނ ކަމަށް  ިމ

ް ިދގުލިައގެނ ް މަަސއްކަތްތައ ިއދީާރ  ކުރަންޖެހުނު ް ގިުޅގެނ

ް ިމކަމަށ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ިމކަމަށ ް އަލުނ ު ިދއުމާއެކ

ހުޅުވާލަމެވެ. ު ފުރަުސތ ެ ކިުރމިަތލުމުގ

  

 2010 ފަރާތްތަކުން  ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

ޕާރޓްމަންޓް  ިޑ ް އަށ  14.00 ދުވަހުގެ  ވަނަ  11 ޖެނުއީަރ

ާސރިވަސްސ ޕްރޮޓެކަްޝން ފިެމީލ ް އެންޑ ޖެންޑަރ ް އޮފ

1 ވަނަ  އޮތިޯރީޓ ިބލިްޑންގ) ް ޑްރަގ ް އެންޑ ް (މޯލިްޑވްްސ ފުޑ

އިެދ ދެންނީެވމެވެ. ް ދެއްވުނ ް ފަނިްގިފލާއަށް ވަޑިައގެނ

 

ބޭނުންފުޅުނަމަ  ު މަޢުލޫމާތ ު ިއރުތ ް ގުޅޭގޮތުނ ާ ިމކަމ އިަދ  

އެދެމެވެ.  ް ގުޅުއްވުނ ް ފޯނަށ ު 3317761 ިމނަންބަރ

   

20 މުޙައްރަމް 1431  

06 ިޑެސމްބަރ 2009        
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ޕލކ ކަމްޕީެނ ކޮންޓްރެކިްޓންގ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

MTCC-HR/2010/ 01 ނަންބަރު:

ް ިއޢުލާނ

ނަމުގިައ  ިމކުންފީުނގެ  ިތީރގިައ ބަޔާންކުރިެވފިައވީަނ  

ރާއްޖޭގިައ ް ިފލިައގެނ ް ރާއްޖެގެންެސފިައވިަނކޮށ ް މަަސއްކަތަށ

ރައިްޔތެކެވެ. ބަންގްލަދްެޝގެ ާ ިލިބފިައވ ު މަޢުލޫމާތ ެ އުޅޭކަމުގ
 

(Mosufar Hossain (R0296140

ކިައިރ  މާލެއިާއ ނުވަތަ މާލޭގިައ ީމނާ ާ ީވމ  

ިމކުނަފުންޏަށް  ތެރޭގިައ ެ ދުވަހުގ  7 ރަށެއްގިައއުޅޭނަމަ

އުޅޭނަމަ ރަށެއްގިައ ް އެނޫނ އަންގަމެވެ. ް ހިާޟރުވުމަށ

ު އަތޮޅ ނުވަތަ ރަށުއީޮފްސ ެ އެރަށެއްގ ް އުޅޭކަނ އެރަށެއްގިައ

އިަދ އެދެމެވެ. ް އެންގުމަށ ް ިމކުންފުންޏަށ ް މެދުވިެރކޮށ އީޮފްސ

ވާނަމަ ް ފަރާތެއ ާ ިލިބލައްވާފިައވ ް މަޢުލޫމާތެއ އެއްވްެސ ީމނާއާބެހޭ

އެދެމެވެ. ް އެނެގުމަށ ް ިމކުންފުންޏަށ ާ ލްަސނުކުރައްވ އެކަން

05 ޖެނުއީަރ 2010  

ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް ިއކޮނިޮމކ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

A-01/2010 ނަންބަރު:

ް ިއޢްލާނ

ިހންގަމުންދާ  ް ރިަޖްސޓީްރކޮށްގެނ ިމިމިންސޓީްރގިައ  

ް ޕްރިައވެޓ ކޮމްޕީެނ ”އެލަޔަންްސ ާ ކަމުގިައވ ް ކުންފުންޏެއ

 (ALLIANCE COMPANY PVT LTD) ިލިމޓެޑް“

ޖެނުއީަރ  ނަން 03  C-894/2006 ގެ ު ނަންބަރ ރިަޖްސޓީްރ

ކޮމްޕީެނ  ”ިރަސރެކަްޝން ފިެށގެން  ް ދުވަހުނ ވަނަ  2010

 RESURRECTION COMPANY) ިލިމޓެޑް“ ް ޕްރިައވެޓ

ް ޢާއްމުކޮށ ް ިމކަނ ީވމާ، ބަދަލުކޮށީްފމެވެ. ް ިމނަމަށ (PVT LTD

ކީުރމެވެ. ް ިޢއުލާނ އެންގުމަށްޓަކިައ

1431 ް 17 މުޙައްރަމ  

03 ޖެނުއީަރ 2010  

އެގިްރކަލްޗަރ ް އެންޑ ް ިފަޝީރޒ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

  FA-D3/29/2010/03:ނަންބަރ

ިއޢުލާން

ބަނދަރިާއ ދެކުނަުސރަޙައީްދ ފަރާތުގިައ ު ިއރުއުތުރ ޫ ސ.ިހތަދ

ދިެބމަށް  ެ 120,000 އަކަފޫޓްގ ިބމުން ާ ިހއްކާފިައވ ް ިއންވެގެނ

ު ދަޢުވަތ ެ ހުށަހެޅުމުގ ް ީބލަނ

ބަނދަރިާއ ަސރަޙައީްދ ދެކުނު ިއރުއުތުރުން، ޫ ިހތަދ ސ.

ް މަަސއްކަތެއ ެ މްަސވިެރކަމުގ ިބމުގިައ ާ ިހއްކާފިައވ ް ިއންވެގެނ

ެ ފުރަުޞތިުދނުމުގ ް ފަރާތްތަކަށ ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ކުރުމަށ

ިދނުމަށް  ް ކުއްޔަށ ިބން  2 ގެ  ް 120,000 އަކަފޫޓ ގޮތުން،

ިމިމިންސޓީްރން ވީަނ ިނންމާފައެވެ.

ގުޅުންހިުރ ާ މްަސވިެރކަމ ިމަސރަޙައްދުގިައ ީވމާ،

17 ޖެނުއީަރ  ފަރާތްތަކުން ާ ަޝއުޤުވިެރވ ް ކުރުމަށ ް މަަސއްކަތެއ

ިމިމިންސޓީްރއަށް  ދުވަހުގެ 11:00 ގިައ އީާދއްތަ ާ 2010 ވ

ިހފާބޭނުމިާއ ް ކުއްޔަށ ު ާސފުކުރެއްވުމަށްފަހ ު މަޢުލޫމާތ ް ވަޑިައގެނ

ެ މްަސވިެރކަމުގ ް ބަޔާންކޮށ ކިުލ  ާ ހުށަހަޅ ް އަކަފޫޓަކަށ

ިމިމިންސޓީްރން ް ހުށަހެޅުމަށ ް ޕްރޮޕަޯސލ ް މަަސއްކަތްކުރުމަށ

މިަތން ެ އެއްގޮތްވާގޮތުގ ގިައޑްލިައނިާއ ާ ތައްޔާރުކޮށްފިައވ

31 ޖެނުއީަރ 2010 ވާ  ު ފަހ ް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށ ް ޕްރޮޕަޯސލ

ހުށަހެޅުއްވުން  ް ޕްރޮޕަޯސލ ކިުރން 14:00 ގެ ެ ދުވަހުގ އިާދއްތަ

އެދެމެވެ.

20 މުޙައްރަމް 1431  

06 ޖެނުއީަރ 2010  
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 MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE 
MALE’

REPUBLIC OF MALDIVES
Reference:  

INVITATION FOR EOI FOR THE DEVELOPMENT VALUE CHAIN COMPANIES 

INVITATION FOR THE EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR THE DEVELOPMENT OF VALUE 
CHAIN COMPANIES FOR THE PRODUCTION AND MARKETING OF HIGH VALUE 

AGRICULTURAL AND FISHERIES COMMODITIES INVOLVING PRIVATE SECTOR PARTNERS
AND SAMLLHOLDER PRODUCERS

Description of Requirement

The Government has obtained a loan from the International Fund for Agricultural Development to help finance the
Fisheries and Agricultural Diversification Programme.  The Programme strategy is to ensure access for poor and low
income small producers and women to high value quality niche markets where premium prices can be earned.  To 
achieve this, the Programme would establish value chain companies jointly with private sector partners. The companies 
would be managed by a professional manager, who would ensure producers receive proper information, are trained in 
applying high quality standards in production and processing, have access to the required loan resources for working 
capital and processing equipment and fulfil orders properly and in a timely manner.  Each company would enter
into long-term commercial contracts with customers in high-end quality markets, either domestically (e.g. resorts, 
supermarkets) or for exports.  The value chain companies would develop and own specific brands which would meet
quality and food safety standards, compatible with high end market positioning.  Shares in the value chain companies 
would be held initially by the government and the commercial private partner.  By the end of the Programme, the 
Government would divest 100% of its equity to the producers

Scope of Services

Subsequent to this Expression of Interest and establishment of a short list, shortlisted Private partner companies would 
be invited to draft a business plan and investment plan for the value chain company and the high value commodity 
or commodities for which they will ensure market access.  The draft plan will need to be discussed and reviewed 
with potential small producers and will indicate the prospective location of production and the anticipated number of 
small producers.  An ad hoc Technical Review Committee of the Programme would carry out an appraisal of the plan 
and recommend it for approval if it meets profitability, sustainability and environment, poverty reduction and gender
criteria. Investment costs would be shared between the private company and the Programme.  Implementation would 
be the responsibility of the Board of Directors of the value chain company with support from the professional manager, 
the Private partner and the Programme.

Definition of commodities or products of VCC

 The choice of value chains to be supported by the programme is broad and includes fresh and processed commodities 
from crops, livestock and fish which can be produced with the involvement of small producers, fishers and farmers.

Estimated Scale of the Business

Each VCC should aim to target the following number of smallholder producers each year.

1st Year 
2010

2nd year
2011

3rd year
2012

4th year
2013

5th year
2014

Total End of 
Project

Number of 
Producers

27 27 (additional) 27 (additional) 27 (additional) 27 (additional) 135

The ratio of Government, IFAD (loan) and Private Investor’s investment in terms of capital would be decided after 
the evaluation of the papers submitted with the EOI, based on the proposals on investment plans submitted by the 
shortlisted companies.
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Expression of Interest

In this connection the Government of the Maldives is requesting written ‘Expressions of Interest’ (EOI) from eligible 
private sector companies with relevant experience, know-how and access to high value markets and the required 
operational and financial capacity to collaborate with the Programme on the basis of a Memorandum of Understanding
and an equity investment in the value chain company.

The EOI shall consist of the following:

a)   A brief profile of the applicant, including (if applicable) current experience in the management of similar
production and direct purchase activities by the applicant;

b)   A brief concept paper on the selected high value commodity or commodities, of interest to the partner; the scope 
of the value chain to be developed, the main outline of a possible business strategy with an indication of the target 
markets and the proposed marketing modalities; the possible location of the production base and the scope of 
small producers involvement.

Composition of EOI   The information required under the company profile will include:

• Letter of Application indicating: name, title, address and telephone number of the Principal who will serve as the 
Contact for this project. 

• Details of the individual, firm, company or consortium, including company profile, expertise and resource
capacity;

• Brief background of senior management personnel;
• Original copies of all ISO Certification or other official certifications ;
• Performance in projects of a similar nature and size for each of the last five years, if any,
• Documents providing proof of financial capacity to undertake partnership with the Programme, including profit

and loss statements, balance sheets and unqualified auditor’s reports for the past three years;
• Evidence of adequacy of working capital and equity for the proposed Partnership (access to line(s) of credit and 

availability of other financial resources)

The structure of the concept paper can be determined by the applicant. It will include the elements indicated above 
and short elaborations of:
• Proposed approach
• High value commodity
• Target niche market(s)
• Scale of operations
• Proposed location

Important Notice
Programme objective; is to enhance the livelihoods of small producers, fishers and farmers involved in Fisheries and
Agriculture by increasing their incomes and decreasing income variability through a market-driven agricultural and 
fisheries commercialization and diversification strategy. While the benefits from commercialization and diversification
will follow to all those involved in the value chain, the focus on pro-poor outcomes should not be undermined by the 
parties forming the value chains. 

The EOI does not constitute a solicitation. The Government of Maldives reserves the right to change or cancel the 
requirements at any time during the EOI and/or solicitation process. Thus by submitting a reply to an EOI does not 
automatically guarantee that the firm will be considered for receipt of the solicitation when issued.

Any queries and clarification that the potential firms may have, and GoM considers necessary for the EOI, may be
directed to the correspondence address given below.

Additional information
Queries can be addressed to the Programme Implementation Unit, Ministry of Fisheries and Agriculture.  A Programme 
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Summary and a draft Memorandum of Understanding are available on request.

The EOI’s must be submitted in writing to:
Fisheries Agriculture Diversification Project
Programme Implementation Unit, 
Ministry of Fisheries and Agriculture
5th Floor Aima Building
Banafsa Magu
Male
Maldives
Tel: 3305038 
Fax: 3305037
E-mail:  ifad.piu@fishagri.gov.mv, muna.hamid@fishagri.gov.mv, paul@fishagri.gov.mv

DEADLINE FOR SUBMISSION
1430hrs, 15th February 2010 (Monday), Ministry reserve the right to reject all proposals submitted after the said 
deadline

MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE 
MALE’

REPUBLIC OF MALDIVES

Invitation for Bids (IFB) to the purchase and 
operation of Th. Guraidhoo Ice plant

Date    : 07 January 2010
IFB No: MOFA/ 02/2010

1. The Government of the Republic of Maldives, 
represented by the Ministry of Fisheries And 
Agriculture, hereinafter referred to as ‘the Ministry’, 
invites interested Maldivian and foreign parties 
to bid for the purchase and operation of the Th. 
Guraidhoo Ice Plant (hereinafter referred to as “Th. 
Guraidhoo Ice Plant”).

 
2. Terms and conditions for the purchase and operation 

of the Th. Guraidhoo Ice Plant under this Invitation 
for Bids are specified in Annex One, “Terms and
Conditions for the Purchase and Operation of the Th. 
Guraidhoo Ice Plant”, of the Bidding Documents.

3. The present Invitation for Bids is open to Maldivian 
and Foreign nationals, Maldivian partnerships, and 
companies. 

 
4. Interested bidders may obtain further information 

from, inspect and purchase the Bidding Documents 
from Thursday 07 January 2010 to 23 February 
2010 at the office at:

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

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

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

7. A pre-bid meeting will be held at 1500 hrs on 1st 
February 2010 to the above office specified in IFB
Clause 4 or at any other venue that the Ministry may 
announce.

 Completed bids prepared in accordance with the 
requirements stated in the Bidding Documents 
shall be submitted to the above office specified in
IFB Clause 4 on or before 1200 hrs on 23 February 
2010

8. Bids will be opened in the presence of bidders or 
their designated representatives who choose to 
attend at 1400 hrs on 23 February 2010 at the above 
office specified in IFB Clause 4 or at any other venue
that the Ministry may announce.
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MINISTRY OF FISHERIES AND AGRICULTURE 
MALE’

REPUBLIC OF MALDIVES

Invitation for Bids (IFB) to the Purchase and 
Operation of  GDh. Thinadhoo Ice Plant

Date:    07 January 2010
               IFB No: MOFA/ 01 /2010

1. The Government of the Republic of Maldives, 
represented by the Ministry of Fisheries And 
Agriculture, hereinafter referred to as ‘the Ministry’, 
invites interested Maldivian and foreign parties 
to bid for the purchase and operation of the Gdh.
Thinadhoo Ice Plant (hereinafter referred to as 
“Gdh.Thinadhoo Ice Plant”).

2. Terms and conditions for the purchase and operation 
of the Gdh.Thinadhoo Ice Plant under this Invitation 
for Bids are specified in Annex One, “Terms and
Conditions for the Purchase and Operation of 
the Gdh.Thinadhoo Ice Plant”, of the Bidding 
Documents.

3. The present Invitation for Bids is open to Maldivian 
and Foreign nationals, Maldivian partnerships, and 
companies. 

4. Interested bidders may obtain further information 
from, inspect and purchase the Bidding Documents 
from Thursday 07 January 2010 to 31 January 2010 
at the office at:

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

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

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

7. A pre-bid meeting will be held at 1500 hrs on 01 
February 2010 to the above office specified in IFB
Clause 4 or at any other venue that the Ministry may 
announce.

Completed bids prepared in accordance with the 
requirements stated in the Bidding Documents shall be 
submitted to the above office specified in IFB Clause 4 
on or before 1200 hrs on 23 February 2010

8. Bids will be opened in the presence of bidders or 
their designated representatives who choose to 
attend at 1400 hrs on 23 February 2010 at the above 
office specified in IFB Clause 4 or at any other venue
that the Ministry may announce.

ް ކޮންޓްރްރޯލ ިޑީޒްސ ް އެންޑ ް ހެލްތ ކިޮމއިުނީޓ ފޮރ ެސންޓަރ

ފިެމީލ ް އެންޑ ް ހެލްތ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 A-01/2010:ުނަންބަރ

ިއޢުލާން

ް ިޢމާރާތަކަށ ް އެހެނ ް ިޚދުމަތ ެ ިދނުމުގ ވެކިްސން

ބަދަލުކުރުމާބެހޭ

ިޚދުމަތް،  ވެކިްސންގެ  އިައ ް ދެމުނ ޕޯރޓްހެލްތުން   

ޯސަސންމަގުގިައ  ދެމުންގެންދީާނ ް ފިެށގެނ 10 ޖެނުއީަރ 2010 ން

ާ އަންގ ް ޢާއްމުކޮށ ކަމުގިައ ް ހެލްތެްސންޓަރުނ މާލޭ ހުންނަ

ކީުރމެވެ. ް ިއޢުލާނ

19 މުޙައްރަމް 1431  

05 ޖެނުއީަރ 2009  

ފިެމީލ ް އޮފް ހެލްތް އެންޑ ިމިންސޓީްރ

މާލެ، ިދވިެހރާއްޖެ      

  IUL) 23/1/2010/02 ނަންބަރު:

ިއޢްލާން

މާރޗް   31 ފިެށގެން  ން  2010 ޖެނުއީަރ   01  

ިބދީޭސ  ާ ހަމަވ ު މުއްދަތ ެ ރިަޖްސޓްރަޭޝންގ ް ިނޔަލަށ 2010 ގެ

ނަރުހުންނަށް  ް ެސޓިްފކެޓްނެތ  IELTS ތެރިެއން ެ ނަރުހުންގ

ދޫކުރާގޮތަށްވީަނ ް ެސޓިްފކެޓެއ ރިަޖްސޓްރަޭޝން ޓެމްޕަރީަރ

ް ފަހުނ 01 އޭޕީްރލް 2010ގެ ހަމަޖިެހފައެވެ. އެހެންނަމަވްެސ

ެސޓިްފކެޓް   IELTSުހުށަހަޅިާއރ ް އައުކުރަނ ރިަޖްސޓްރަޭޝން

ާ އަންގ ިމވާހަކަ ީވމާ، ދަންނަވަމެވެ. ހުށަހަޅަންޖެހޭނެކަމުގިައ

ިއޢުލާންކުރަމެވެ.

މުޙައްރަމް 1431  18  

04  ޖެނުއީަރ  2010  

(
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ޕލކ ކަމްޕީެނ ކޮންޓްރެކިްޓންގ ް އެންޑ ް ޓްރާންްސޕޯޓ މޯލިްޑވްްސ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

MTCC-SMD/2009/01:ނަމްބަރ

ިއޢުލާން

ފީެރ  ާ ިހންގަމުންގެންދ ފަރާތުން  ިމކުންފީުނގެ  

މާލެ-ިތލަފިުށ، މާލެ-ހުޅުމާލެ، (މާލެ-ިވިލިގިލ، އުޅަދުފަހަރުގިައ

ު ފުރަުސތ ެ ކުރުމުގ ު ިއްޝިތހާރ ޕުރިޮވންްސ) ު މެދުއުތުރ އިަދ

ާ ހުޅުވާލިެވފިައވ ފަރާތްތަކަށް‘  ާ ބޭނުންވ ’ިއްޝިތހާރުކުރަން 

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ

ިމކުންފީުނގެ  ް ފަރާތްތަކުނ ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ިމކަމަށ ީވމާ،  

ު މަޢުލޫމާތ www.mtcc.com.mvިއން ް ވެބަްސިއޓ

 2010 ޖެނުއީަރ   13 ު ކުރެއްވުމަށްފަހ ް ޑައުންލޯޑ ކަރުދްާސ

ފީެރ  ެ ހުޅުމާލ ދަތުރުވިެހ 3 ) ް 11:45 އަށ ެ ދުވަހުގ ބުދަ ާ ވ

ް ހުށަހެޅުއްވުނ ު އަގ ެ ދުރުވ ް އަށ ރޫމް) ް ީމިޓންގ ޓަރިމނަލް-

ް ިދނުމަށ މަޢުލޫމާތު  ު ިއތުރ ް ގުޅޭގޮތުނ ާ ިމކަމ އިަދ އެދެމެވެ. 

ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ ވ ޖެނުއީަރ 2010   6 ް ބައްދަލުވުމެއ ާ ބާއްވ

ޓަރިމނަލް-  ފީެރ  ހުޅުމާލެ  )  3 ދަތުރުވިެހ  ގިައ  11:45

އޮންނާނެއެވެ. ގިައ ރޫމް) ް ީމިޓންގ

13 މުޙައްރަމް 1431   

29 ިޑެސމްބަރ 2009  

ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮތިޯރީޓ ް ކިެޕޓަލް މާރކެޓ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

IL-CMDA/2010/ 01 ނަންބަރު:

ޢުލާން ިއި

މޯލިްޑވްްސ  ރިެގއުލޭޓްކުރާ  ިއން ިމއޮތިޯރީޓ   

ގެ އެކައުންޓް‘ ް އޮފ ް ’ްސޓޭޓްމަންޓ ޕިޮސޓީަރގެ ިޑ ް ެސިކއިުރީޓޒ

ް ިއޢުލާނ އެންގުމަށްޓަކިައ ް ޢާއްމުންނަށ ބަދަލުވެފިައވީާތ ް ފޯމެޓ

ކީުރމެވެ.

18 މުޙައްރަމް 1431   

04 ޖެނުއީަރ 2009  

އޮތިޯރީޓ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންސްޕޯޓ ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިނސްޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

   202-T(L)/IUL/2010/ 01 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

މާއްދާގެ  ވަނަ  9 ޤާނޫނުގެ  ދަތުރުފަތުރުގެ  އެއްގަމު   

ު އެއްގަމ ާ ކުރަމުންދ ް ބޭނުނ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ގެދަށުން، (ހ)

އެކުލަވާލިައ ު ގަވިާއދ ެ ހެދުމުގ ރޯޑްވިާދންަސ އުޅަނދުފަހަރުގެ،

ަސރުކާރުގެ  ިދވިެހ ވީަނ ގިައ  01 އޮގްަސޓް   2009

ު އެއްގަމ ދަށުން، ެ ާޝިއޢުކުރިެވފައެވެ. ިމގަވިާއދުގ ގެޒެޓްގިައ

ް ފަރާތްތަކެއ ހުއްދަ ދޫކުރާނެ ެ ރޯޑްވިާދންަސ ހެދުމުގ ެ އުޅަނދުގ

ާ ަޝއުގުވިެރވ ް ިމކަމަށ ާ ީވމ ވެއެވެ. ް ހަމަޖައަްސންބޭނުނ

ދުވަހުގެ  ބުރްާސފިަތ ާ ވ  14 ޖެނުއީަރ   2010 ް ފަރާތްތަކަށ

ިދނުން  ު މަޢުލޫމާތ ބެހޭ ާ ިމކަމ އޮތިޯރީޓގިައ ިމ 10:00 ގިައ

ް ިމކަމަށ ު ފަހ ް ާސފުކުރުމަށ ު މަޢުލޫމާތ އިަދ އޮންނާނެއެވެ.

2010 ޖެނުއީަރ  ް އޮތިޯރީޓއަށ ިމ ް ފަރާތްތައ ާ ވެލައްވ ް ބޭނުނ

ިލއުމަކުން  ކިުރން  ގެ  10:00 ދުވަހުގެ  ބުދަ ާ ވ  20

ު މަޢުލޫމާތ ު ިއތުރ ބެހޭ ާ ިމކަމ އިަދ އެދެމެވެ. ް ހުށަހެޅުއްވުނ

ާސފުކޮށްދެވޭނެ  ް ގުޅުއްވުމުނ ާ 3343462 އ ް ކުރެއްވުމަށ ު ާސފ

ދެންނީެވމެވެ. ވާހަކަ

18 މުޙައްރަމް 1431            

04 ޖެނުއީަރ 2010     

އޮތިޯރީޓ ް ޓްރާންްސޕޯޓ

ް އެންވަޔަރަންމަންޓ ް އެންޑ ް ޓްރާންސްޕޯޓ ހައިުސންގ، ް އޮފ ިމިނސްޓީްރ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

   202-T(L)/IUL/2010/ 02 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ދުއްވާ  ކަނޑުގިައ ާ ދިެވފިައވ ު މަޢުލޫމާތ ިތީރގިައ  

ހަދިާދނުމަށްއިެދ ް އަލުނ ް ގެއިްލގެނ ރިަޖްސޓީްރ ެ އުޅަނދުގ

ރިަޖްސޓީްރއާބެހޭ ިމ ީވމާ، ހުށަހަޅާފިައވެއެވެ. ް ިމއޮތިޯރީޓއަށ

ގެ   2010 ޖެނުއީަރ   17 ިލިބފިައވާފަރާތެއްވާނަމަ ު މަޢުލޫމާތ

އަންގަވިައދެއްވުންއެދެމެވެ. ް އޮތިޯރީޓއަށ ިމ ކިުރން

ދިޯނ P1447B-02-11-B ުނަންބަރ 1- ރިަޖްސޓީްރ

މުޙައްރަމް 1431   18  

04 ޖެނުއީަރ 2010   
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އަތޮޅުއީޮފްސ ު އައްޑުއަތޮޅ

ެ ިދވިެހރާއްޖ ިހތަދޫ،

  S-B/IUL/2010/1 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ިޢމާރާތިާއ  ާ ހަދާދިެވފިައވ ް ގޭގެއަށ ާ ިމދަންނަވ ިތީރގިައ  

ހުށަހަޅުއްވާފިައ ިމއީޮފހަށް  ގެއިްލގެން  ރިަޖްސޓީަރ  ގީޯތގެ

ާ ިލިބފިައވ ް މަޢުލޫމާތެއ އެއްވްެސ ތަކާބެހޭ ވީާތވެ،ިމރިަޖްސޓީަރ

ރަށުއީޮފހަށް  ެ އެރަށެއްގ ތެރޭގިައ ެ 10 ދުވަހުގ ފަރާތެއްވާނަމަ

. ެ އެދެމެވ ް ދެއްވުނ އަންގަވިައ ް އަތޮޅުއީޮފހަށ ނުވަތަ

ިޢމާރާތިާއ  ެ ގޭގ ާ ިކޔ ނަމަކަށް   ާ ިރޔާާސިވލ ޫ 1- ސ.ިހތަދ

ރިަޖްސޓީަރ ގީޯތގެ

ރިަޖްސޓީަރ  ގީޯތގެ ިކޔާ ް ނަމަކަށ ާ އްަސތ ޫ 2- ސ.ިހތަދ

ގީޯތގެ  ިޢމާރާތިާއ ެ ިކޔާގޭގ ް ނަމަކަށ ާ ކޮކްނެޓިްވލ ޫ 3- ސ.ިހތަދ

ރިަޖްސޓީަރ

19 މުޙައްރަމް 1431  

05 ޖެނުއީަރ 2010  

ކަލްޗަރ ް އެންޑ އާޓްްސ ޓިޫރޒަމް، ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

88-LR/IU/2010/1 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ިވލެޖް)  ް އިައލެންޑ (ަސމަރ ކ.ިޒޔާރަތްފިުށ  

ް ިދނުމަށ ް ކުއްޔަށ ް އެރަށ ފަރާތުން، ާ ިހފާފިައވ ް ކުއްޔަށ

ާ އެންމެހ ާ ިލިބފިައވ ް ދަށުނ އެގީްރމަންޓްގެ  ާ ކުރިެވފިައވ

ް ހުއްދައަށ ެ ކުރުމުގ ު ބަދަލ އެހެންފަރާތަކަށް  ް ހައްޤުތައ

ް ދަރަންޏެއ އެއްވްެސ ް ގިުޅގެނ ާ ރަށ އެ އިެދހުށަހަޅުއްވާފިައވީާތ

17 ޖެނުއީަރ 2010  ވާނަމަ ް އޮތްފަރާތެއ ް މައަްސލައެއ ނުވަތަ

ިލޔުމަކުން  ް ިމިމިންސޓީްރއަށ ކިުރން 16:00 ގެ ެ ދުވަހުގ ވަނަ

ކީުރމެވެ. ް ިއޢުލާނ ާ އަންގ ް ޢާއްމުކޮށ ް އަންގަވިައދެއްވުމަށ

18 މުޙައްރަމް 1431   

04 ޖެނުއީަރ 2010  

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

113-CC/I-2010/ 03 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ރިަޖްސޓީްރ  ކިްލއަރކުރަން ާ މުދ ް ބަނދަރުނ ިވޔަފިާރ  

ާ ބާއްވ ު ވިެރންނާއެކ ެ އުޅަނދުފަހަރުގ ު އެއްގަމ ާ ކުރިެވފިައވ

ރޭ  ދުވަހުގެ  ު ހުކުރ ވާ  ޖެނުއީަރ 2010   08 ް ބައްދަލުވުމެއ

އޮންނާނެއެވެ. ަސރަހައްދުގިައ ް ޔަރޑ ެ ބަނދަރުގ ގިައ 08:30

ކިްލއަރކުރަން  ާ މުދ ް ބަނދަރުނ ިވޔަފިާރ މާލޭ ީވމާ،  

ވިެރން ެ އުޅަނދުފަހަރުގ ު އެއްގަމ ާ ކުރިެވފިައވ ރިަޖްސޓީްރ

ދެންނީެވމެވެ. އިެދ ް ދެއްވުނ ް ހިާޟރުވެވަޑިައގެނ ް ބައްދަލުވުމަށ ިމ

20 މުޙައްރަމް 1431  

06 ޖެނުއީަރ 2010  

ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ް ިއކޮނިޮމކ ް އޮފ ިމިންސޓީްރ

ިދވިެހރާއްޖެ. މާލެ،

 A-02/2010 ނަންބަރު:

ިއޢުލާން

ިހންގަމުންގެންދާ  ް ރިަޖްސޓީަރކޮށްގެނ ިމިންސޓީްރގިައ ިމ  

ަސރިވްސ ެސިކއިުރީޓ ”ަސންރިައްސ ާ ކަމަށްވ ް ކުންފުންޏެއ

 SUNRISE SECURITY) ިލިމޓެޑް“ ް ޕްރިައވެޓ

ރިަޖްސޓީަރ (SERVICE PRIVATE LIMITED

ފިެށގެން  ް ިމއަދުނ ް ނަނ C-580/2009 ކުންފީުނގެ ނަންބަރު:

ާ އަންގ ް ޢާންމުކޮށ ް ިމކަނ ީވމާ،  ކުރިެވފައެވެ.  ް ބިާޠލ ވީަނ

ކީުރމެވެ. ިއޢުލާނު

18 މުޙައްރަމް 1431  

04 ޖެނުއީަރ 2010  
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ް ންޫސބަޔާނ

ހުއްދަ ިދން ތީާރޚް ް ނަނ ެ ކޯހުގ

12 ިޑެސމްބަރ 2004  (1 ް (ެސޓިްފކެޓ އެޕިްލކަޭޝން ކޮމިްޕއުޓަރ ް ބިޭސކ

24 މޭ 2005 ް ޕެކޭޖ އީޮފްސ ިއން 2 ް ެސޓިްފކެޓ

30 މޭ 2005  ް އީޮފްސ މެނެޖްމަންޓ ިއން 3 ް ެސޓިްފކެޓ

ު ބޯޑ އެކްރިެޑޓަޭޝން މޯލިްޑވްްސ

ެ ިދވިެހރާއްޖ މާލެ،

 MAB /2009/5 ނަމްބަރު:

ް ންޫސބަޔާނ

ބިާޠލުކުރުން ހުއްދަ ާ ދޫކޮށްފިައވ ް ިހންގުމަށ ކްޯސ

ތީާރޚްތަކުގިައ  ާ ިތީރގިައވ ް އަށ (ީސ.އިައ.ީޓ.އެމް) ް މެނެޖްމަންޓ ޓެކްނޮލީޮޖ ިއންފޮމަޭޝން ފޮރ ެސންޓަރ ިމބޯޑުން،  

ިނންމާފިައވީަނ ް ިމގޮތަށ ބިާތލުކޮށީްފމެވެ. ހުއްދަ ާ ީދފިައވ ް އެެސންޓަރަށ ް ިހންގުމަށ ް ކްޯސތައ ާ ިތީރގިައވ ާ ީދފިައވ ހުއްދަ ެ ިހންގުމުގ

ބައްދަލުވުމުގައެވެ.  ބޯޑުގެ 93 ވަނަ ެ ިމއީޮފހުގ ބޭއްވުނު ު ދުވަހ 31 ިޑެސމްބަރ 2009 ވަނަ

މަނެާކެވެ.  ިހންގުމީަކ ިމކްޯސ ް ީމގެފަހުނ ް ގިުޅގެނ ާ ދޫކޮށްފިައވާ ހުއްދަ ބިާތލު ކުރުމ ް ިހންގުމަށ ް ިމކްޯސތައ ް އަށ ް ީސ.އިައ.ީޓ.އެމ  

ް ކޯހެއ އެއްވްެސ ާ ިހންގާފިައވ ް ިމެސންޓަރުނ ް ިމހާތަނަށ ު ހަމައެއާއެކ އިަދ ނުކުރާނެއެވެ. ް ޤަބޫލެއ ް ުނ ިމބޯޑ ް ެސޓިްފކެޓްތައ ެ ިމކްޯސތަކުގ އިަދ

ް ޢާއްމުކޮށ ވާހަކަވްެސ ނޯންނާނެ ޤަބޫލުކުރެވެން ް ިމބޯޑަށ ވްެސ ް ަސނަދުތައ ެ އެކްޯސތަކުގ ނުވީާތ ިހންގާފިައ ް ގޮތަކަށ ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ް ިމބޯޑަށ

އަންގަމެވެ.

                          31 ިޑެސމްބަރ 2009 



ް 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


