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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

  

އާދީއްތަ   : :  2016 ވަރީފެބުރު 28 -  1437 ޖުމާދަލްއޫލާ 19ތާރީޚު 24އަދަދު   : 45ވޮލިއުމް  

 ލުޫސބޫލުކުރާ އުގަފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ޕްރީެމޑިސިން ކޯސް 



   



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                               24 އަދަދު:   45 ލިއުމް: ވޮ
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   މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތު

 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

 ލުސޫބޫލުކުރާ އު ގަ ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ޕްރީމެޑިސިން ކޯސް 
 

ބޫލުކުރާ ޝަރުޠުތައް ގަ ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ޕްރީމެޑިސިން ފަދަ ކޯސްތައް މި ކައުންސިލުން  ،މިއީ .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

. މި އުސޫބަޔާންކުރެވިފައިވާ އު "ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ޕްރީމެޑިސިން ކޯްސ  ،ލަށް ކިޔާނީސޫލެވެ

. ސޫ ބޫލުކުރާ އުގަ " އެވެ   ލު

ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ 

ޕްރީމެޑިސިން ފަދަ 

ކޯސްތައް މި ކައުންސިލުން 

  ބޫލުކުރާ ޝަރުޠުތައްގަ

ނޑައަޅާފައިވާ އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިއާގެ  MBBS/BDSކޯސް ހަދާ ަފރާތަކީ  ހ. .2 ކޯހަށް ކަ
. އޯލެވެލްގެ ކްރައިޓީރިއާ ހަމަވާ ފަރާތަކަށްވުން.   ތެރެއިން، ޖީ.ސީ.އީ

ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ސައިންސްގެ ބަޔޮލޮޖީ، ކެމިސްޓްރީ އަދި ފިޒިކްސް ހިމެނޭގޮތަށް ކޯސް  ށ.  
 ކަމުގައިވުން.

  
) އަހަރު ކަމުގައިވުން. 1ކޯހުގެ މުއްދަތު މަދުވެގެން  ނ.      (އެކެއް

  
) ގެ ސަނަދަކަށްވުން. 4ލެވެލް  MQAކޯސް ފުރިހަމަކުރުމުން ލިބޭ ސަނަދަކީ  ރ.      (ހަތަރެއް

  
 ނިންމުމާ މިގޮތަށް 

  ގުޅިގެން، އަންނާނެ ބަދަލު 
ގުޅިގެން، ފައުންޑޭޝަން ނުވަތަ ޕްރީމެޑިސިން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުްނ  މިގޮތަށް ނިންމުމާ .3

. އަދި ފައުންޑޭޝަން ނުވަަތ ކައުންސިލަ މި ށް ކުރިން ލިޔެ ހުއްދަ ޯހދާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
ނުވަތަ ޑެންޓިސްޓްރީ ހެދުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއްވެްސ ޕްރީމެޑިސިން ހަދާ މުއައްސަސާއިން މެޑިސިން 

  ނޫނެވެ.
  

ކުރާ ތާރީޚުން އިޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާލު ދިވެހިސޫީނ، މި އުލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ސޫމި އު .4  ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
  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.


