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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 

  ީގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނ 
legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333 ފޯނު: 

 0274 331ފެކްސް: 
 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

326 އަދަދު: 2015 ނޮވެންބަރު 23 - 1437 ޞަފަރު 11 ތާރީޚު: ހޯމަ 44 ވޮލިއުމް:   

 ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވެ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 

 ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ އުޞޫލު
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 ހެލްތްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 ކްރައިޓީރިއާ ހަމަނުވެ އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް 

 އުޞޫލު ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ 

 ގަިއ، މޯލްިޑވްްސ މެޑިކަލް އެްނޑް ޑެންޓަްލ  2015އޮްކޓޫބަރު  4މި އުޞޫލަކީ  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ނަޑއަަޅއިފަިއވާ އެންޓްރަންްސ  ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު، ުކރީގެ މެޑިކަލް ކައުންސިލުން ކަ

ކައުންސިްލަގއި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިަފއިުނވާ، ކްރައިޓީިރއާ ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ 

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް )ުނވަތަ ބޭިސކް މެޑިކަލް ކޮލިފިކޭޝަން( ަހދާފައިވާ ިދވެހިން، މޯލްޑިްވސް 

މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ަކއުންސިލްަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮްށ ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ަބލާނެ 

ނޑައަޅާ ަބާޔންކުރެވިފަިއވާ އު  ނޑުަތއް ކަ  ޞޫލެވެ.މިންގަ

ލައިސަންސް ދިނުމުގައި 

 ނިންމާފައިވާ ގޮތް 

 

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް )ނުވަތަ ޭބސިކް މެޑިކަލް ކޮލިފިކޭަޝން( ހަދާފައިވާ ކޮލެޖް ނުވަތަ  .2

ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ މޯލްިޑްވސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެްނޓަލް ކައުންސިލުން ޤަބޫލުުކރާ 

 ތަނަކަށްވުން.

 އިންޓަރންޝިޕް ހެދުމަށްޓަކައި، މޯލްިޑވްސް މެިޑކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިުލން  .3 

 އެ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮވިޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ދޫކުރުން.

އިންޓަރންޝިޕް ހެދުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިުލންދޭ  .4 

 ސްވުން.ލައިސަންސް ދިނުމަށް ދެވޭ ިއމްތިޙާނުން ފާ

މޯލްޑިވްސް މެިޑކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުްނދޭ ލައިސަންސް ދިނުމަށްދެޭވ  .5 

ނޑަައާޅ ތަނެއްގައި ކައުންސިްލގެ ، އިމްތިޙާނުން ފާސްވުމަށްފަހު ކައުންސިލުން ކަ

ނަޑއަޅާަފިއވާ މުއްދަތަށް ތިީރަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޑިޕާޓްމަންޓްތަުކަގއި  ބެލުމުގެދަށުން ކަ

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ަމސް 2އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އަދި ަގއިެނކޮލިޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  )ހ(  
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 މަސް  2އިންޓަރނަލް މެޑިސިން ޑިޕާްޓމަންޓްގައި  )ށ(  

 މަސް  2އެމަރޖެންސީ މެޑިސިން ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  )ނ(  

 މަސް 2ޕީޑިއެޓްރިްކސް ޑިޕާޓްމަންޓްަގިއ  )ރ(  

 މަސް 2ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ސަރޖަރީ  )ބ(  

ކައުންސިލުން ަކނަޑއަޅާ ތަނެއްަގއި ަކއުންސިލުެގ ެބލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަްތޮކށް  .6 

ނިންމިކަމުގެ ލިޔުން ހޯދަިއ، މޯލްޑިވްްސ މެޑިކަލް ެއންޑް ޑެންޓަލް ަކއުންސިަލށް 

 ހުށަހެޅުމުން އެ ކައުންސިލުން ދާއިމީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެ ފަރާތަށް ދޫކުރުން.

މި އުޞޫލު ހިނގާނެ 

 ފަރާތްތައް 
މި އުޞޫލު ހިނގާނީ ކުރީގެ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ަކއުންިސލުން ޤަބޫލުކުރަމުންއައި ކޮލެޖް  .7

ެގ ކުރިން، ކިަޔވަމުންދާ ނުވަަތ  2015އޮކްޓޫބަރު  4 ނުވަތަ ޔުނިވަރިސޓީައކުން

 ކިަޔވާނިމިފައިވާ ފަރާތަކަށް.

އެމް.ބީ.ބީ.އެސް )ުނވަތަ ބޭިސކް  ،އިސްތިސްނާކުެރވިފަިއވާ ފަރާތްތައް ފިަޔވައި މި އުޞޫލުން  .8 

މެޑިކަލް ކޮލިފިކޭޝަން( ހަދައިގެން އަންނަ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ މޯލްޑިްވްސ 

ނޑަައޅާފަިއވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުން.  މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކަުއންސިލުން ކަ

 ޢަމަލުކުރުން 

 

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާނީ، މި އުޞޫލު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުުކރާ  .9

 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

 
 

________________________ 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


