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 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
   ،މާލެ  

                  .ދިވެހިރާއްޖެ     
 149-ނ/08/2010:ނަންބަރު                  

 
 
 
 
 

 އިޢުލާނު
  

ފެށިގެން ބާއްވަމުްނ އަންނަ ސަުރކާރުންދްެއާވ  ަވނަ އަހަރުން 1999މި މަރުކަޒުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ     
ޑަކުދީން ކިާޔެނ އޮންާނނީ ކު  އަހަރުންފެށިގްެނ މިޚާއްޞަ އިނާމަށް ދިވެހިބަހުން ކުޑަކުދީން ކިޔާނެ ފޮތް ހުށަހެޅުން، 

  .މުާބރާތެއްގެ ގޮތުަގއެވެ ތައްޔާރުކުރުމުގެފޮތް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ 
  

ގެ ކުރިން މި  15:00ދުވަހުގެ  ބުދަވާ  30ޖޫން  2010 މި އަހަރުގެ ުމބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ    
ފޮތް ހުށަހަޅަނާްވނީ އެކަމަްށޓަކައި މި މަރުކަޒްުނ ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށ  .ތަށެވެކުޑަކުދީންގެ ފޮތްފޮ ޅާށަހަމަރުކަޒަށް ހު

ވެބްސައިޓްުނ ާނއި މި މަރުކަޒުގެ މިކަމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިހާރު މި މަރުކަޒުން. އެ ފޯމާ އެކުގައެވެ
   .މިއީ އެވެ  nclhr.gov.mvwww. މި ަމރުކަޒުގެ ވެބް އެޑްރެހަކީ  .ލިބެން ހުންނާނެެއވެ

  

  . އިޢުލާުނ ކުރީމެވެޢާންމުކޮށް އަންގައި މިހެންވެ މިަކން     
 

_____________________  
  1431ޞަފަރު  18
  2010 ފެބްރުއަރީ  02
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މަރުކަޒުދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ   

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
   ،މާލެ  

                  .ދިވެހިރާއްޖެ     
                       

 149-ނ/08/2010:ނަންބަރު
 

 

 އިޢުލާނު
 

ފެށިގެން ބާއްވަމުްނ އަންނަ ސަުރކާރުންދްެއާވ  ަވނަ އަހަރުން 1999މި މަރުކަޒުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ     
ޑަކުދީން ކިާޔެނ އޮންާނނީ ކު  އަހަރުންފެށިގްެނ މިޚާއްޞަ އިނާމަށް ދިވެހިބަހުން ކުޑަކުދީން ކިޔާނެ ފޮތް ހުށަހެޅުން، 

   .މުާބރާތެއްގެ ގޮތުަގއެވެ ފޮތް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ
  

  ގެ ކުރިން މި  15:00ދަުވހުގެ  ބުދަވާ  30ޖޫން  2010 ރިކުރެވޭނީމި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެ    
ފޮތް ހުށަހަޅަނާްވނީ އެކަމަްށޓަކައި މި މަރުކަޒްުނ ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށ  .ތަށެވެކުޑަކުދީންގެ ފޮތްފޮ ޅާށަހަމަރުކަޒަށް ހު

ވެބްސައިޓްުނ ާނއި މި މަރުކަޒުގެ މިކަމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިހާރު މި މަރުކަޒުން. އެ ފޯމާ އެކުގައެވެ
   .މިއީ އެވެ  nclhr.gov.mvwww. މި ަމރުކަޒުގެ ވެބް އެޑްރެހަކީ  .ލިބެން ހުންނާނެެއވެ

  

  . އިޢުލާުނ ކުރީމެވެޢާންމުކޮށް އަންގައި މިހެންވެ މިަކން     
_____________________  
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ފަހަރު  2ކޮންމެ ދުވަހަކު  ފަހުން ގެ  2.00މެންދުރު ފަހު ގެ)2010ފެބްރުއަރ03ީއާއ2010ިފެބްރުއަރީ 02(: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 
  .މަށްދެއްވުށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮ
 ބްރޯޑްކާސްޓް  ފަހުަރ 2ކޮންމެ ދުވަހަކު  ފަހުން ގެ  2.00މެންދުރު ފަހުގެ)2010ފެބްރުއަރ04ީއާއ2010ިފެބްރުއަރީ  02( :ސަން އެފް އެމް

  .މަށްކޮށްދެއްވު
ބްރޯޑްކާސްޓް  ފަހަރު  2ކޮންމެ ދުވަހަކު  ފަހުން ގެ  2.00މެންދުރު ފަހުގެ)2010ފެބްރުއަރ04ީއާއ2010ިފެބްރުއަރީ  02( :ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ

  .މަށްކޮށްދެއްވު

 ކޮޕީ
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 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
   ،މާލެ  

                  .ދިވެހިރާއްޖެ     
  149-ނ/08/2010:ނަންބަރު          

 
 
 

 އިޢުލާނު
 

ފެށިގެން ބާއްވަމުްނ އަންނަ ސަުރކާރުންދްެއާވ  ަވނަ އަހަރުން 1999މި މަރުކަޒުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ     
ޑަކުދީން ކިާޔެނ އޮންާނނީ ކު  އަހަރުންފެށިގްެނ މިޚާއްޞަ އިނާމަށް ދިވެހިބަހުން ކުޑަކުދީން ކިޔާނެ ފޮތް ހުށަހެޅުން، 

   .މުާބރާތެއްގެ ގޮތުަގއެވެ ފޮތް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ ތައްޔާރުކުރުމުގެ
  

  ގެ ކުރިން މި  15:00ދަުވހުގެ  ބުދަވާ  30ޖޫން  2010 މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ    
ފޮތް ހުށަހަޅަނާްވނީ އެކަމަްށޓަކައި މި މަރުކަޒްުނ ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށ  .ތަށެވެކުޑަކުދީންގެ ފޮތްފޮ ޅާށަހަމަރުކަޒަށް ހު

ވެބްސައިޓްުނ ާނއި މި މަރުކަޒުގެ މިކަމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިހާރު މި މަރުކަޒުން. އެ ފޯމާ އެކުގައެވެ
   .މިއީ އެވެ  nclhr.gov.mvwww. މި ަމރުކަޒުގެ ވެބް އެޑްރެހަކީ  .ލިބެން ހުންނާނެެއވެ

  

  . އިޢުލާުނ ކުރީމެވެޢާންމުކޮށް އަންގައި މިހެންވެ މިަކން     
_____________________  
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ފަހަރު  2ކޮންމެ ދުވަހަކު  ފަހުން ގެ  2.00މެންދުރު ފަހު ގެ)2010ފެބްރުއަރ03ީއާއ2010ިފެބްރުއަރީ 02(: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 
  .މަށްދެއްވުށް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮ
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 ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

     ކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް      
   ،މާލެ  

                  .ދިވެހިރާއްޖެ     
 149-ނ/08/2010:ނަންބަރު          

  
  
 

 އިޢުލާނު
 

ފެށިގެން ބާއްވަމުްނ އަންނަ ސަުރކާރުންދްެއާވ  ަވނަ އަހަރުން 1999މި މަރުކަޒުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ     
ޑަކުދީން ކިާޔެނ އޮންާނނީ ކު  އަހަރުންފެށިގްެނ މިޚާއްޞަ އިނާމަށް ދިވެހިބަހުން ކުޑަކުދީން ކިޔާނެ ފޮތް ހުށަހެޅުން، 

   .މުާބރާތެއްގެ ގޮތުަގއެވެ ތައްޔާރުކުރުމުގެފޮތް ދިވެހިބަހުން ލިޔެ 
  

  ގެ ކުރިން މި  15:00ދަުވހުގެ  ބުދަވާ  30ޖޫން  2010 މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ    
ފޮތް ހުށަހަޅަނާްވނީ އެކަމަްށޓަކައި މި މަރުކަޒްުނ ދޫކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮްށ  .ތަށެވެކުޑަކުދީންގެ ފޮތްފޮ ޅާށަހަމަރުކަޒަށް ހު

ވެބްސައިޓްުނ ާނއި މި މަރުކަޒުގެ މިކަމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިހާރު މި މަރުކަޒުން. އެ ފޯމާ އެކުގައެވެ
   .މިއީ އެވެ  nclhr.gov.mvwww. މި ަމރުކަޒުގެ ވެބް އެޑްރެހަކީ  .ލިބެން ހުންނާނެެއވެ
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 149-ނ/08/2010:ނަންބަރު          

 

 އިޢުލާނު
 

ފެށިގެން ބާއްވަމުްނ އަންނަ ސަުރކާރުންދްެއާވ  ަވނަ އަހަރުން 1999މި މަރުކަޒުން އިޢުލާނުކޮށްގެްނ     
ޑަކުދީން ކިާޔެނ އޮންާނނީ ކު  އަހަރުންފެށިގްެނ މިޚާއްޞަ އިނާމަށް ދިވެހިބަހުން ކުޑަކުދީން ކިޔާނެ ފޮތް ހުށަހެޅުން، 
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ވެބްސައިޓްުނ ާނއި މި މަރުކަޒުގެ މިކަމާ ގުޅޭ ޤަވާޢިދާއި އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިހާރު މި މަރުކަޒުން. އެ ފޯމާ އެކުގައެވެ
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