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ޢި ޢު ލާ ން
އޭ .ޕީ .ބީ.ޔޫ ލަ އި ސަންސް ރެ ފްރީސް އަ ދި ކޯ ޗުން ތަ މްރީނު ކު ރުމުގެ ޕް ރޮ ގްރާމް
އޭޝިއަން ޕޮކެޓް ބިލިއަޑް ޔުނިއަން (އޭ.ޕީ.ބީ.ޔޫ) އާއި މޯލްޑިވް ސް ޕޫލް ބިލިއަޑް އެ ސޯސިއޭޝަން އާއި ގުޅިގެން އޭ.ޕީ.ބީ،ޔޫ
ލައިސަން ސް ރެފްރީ ސް އަދި ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕޮރޮގްރާމް އެއް ފެބްރުއަރީ  15އިން  18އަށް މޯލްޑިވް ސް ޕޫލް ބިލިއަޑް
އެސޯ ސިއޭޝަންގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިފްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރު ސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ
ދަންނަވަމެވެ .މިޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަވަންޖެހޭ ފީގެ ތަފް ސީލް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
 - 1ރެ ފްރީސް ތަ މްރީނު ކު ރުމުގެ ޕް ރޮ ގްރާމް
-

ފްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ  ( 100/- - :ސަތޭކަ) ޔޫ،އެ ސް ޑޮލަރު

-

ފްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ޕްރޮގްރާމް އިން ފާ ސް ނުވެއްޖެ ނަމަ  ،ބައިވެރިވުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަވާފައިވާ
 ( 100/-ސަތޭކަ) ޔޫ.އެ ސް ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން  ( 40/-ސާޅީ ސް) ޑޮލަރު އަބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

-

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ފާސް ވެއްޖެނަމަ  ( 5 ،ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ލައިސަންސް އެރުވޭނެ
އެވެ .އަދި ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހައްފަހު ލައި ސަން ސް އާކުރައްވަން ބެނުންފުޅުވާނަމަ( 50/- ،ފަންސާ ސް)
ޑޮލަރު ދެއްކުމުން އިތުރު ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހައް ލައި ސަން ސް އިތުރު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

 - 2ކޯ ޗުން ތަ މްރީނު ކު ރުމުގެ ޕް ރޮގްރާމް
-

ފްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ  ( 100/- - :ސަތޭކަ) ޔޫ،އެ ސް ޑޮލަރު

-

ފްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ޕްރޮގްރާމް އިން ފާ ސް ނުވެއްޖެ ނަމަ  ،ބައިވެރިވުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަވާފައިވާ
 ( 100/-ސަތޭކަ) ޔޫ.އެ ސް ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން  ( 40/-ސާޅީ ސް) ޑޮލަރު އަބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެ އެވެ.

-

ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ފާސް ވެއްޖެނަމަ ( 5 ،ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ލައިސަންސް އެރުވޭނެ
އެވެ .އަދި ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހައްފަހު ލައި ސަން ސް އާކުރައްވަން ބެނުންފުޅުވާނަމަ( 50/- ،ފަންސާ ސް)
ޑޮލަރު ދެއްކުމުން އިތުރު ( 5ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހައް ލައި ސަން ސް އިތުރު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

1

ވީމާ ،ރެފްރީސް އަދި ކޯޗުން ތަމްރީނު ފްޕރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން  05ފެބުރުއަރީ 2019
ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  15.00ގެ ކުރިން ،ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެ ރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މިއެ ސޯސިއޭޝަންއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް
ދެންނެވީމެވެ .ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ ،ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އާއި އެކު އެވެ.
ފްރޮގްރާމްގައި ރެޖި ސްޓްރޭޝަން ފޯމު މިއެ ސޯސިއޭޝަންއިން އަދި މިއެ ސޯސިއޭޝަންގެ ވެބް ސައިޓުން () www.mpba.mv

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ 7783818

ފޯނާއި ގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.
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