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ްދ ްްކައުންސިލުންްމީޑިއާްްމޯލްޑިވްސް
ްއުސޫލުްްދިނުމުގެްއިނާމުްްނޫސްވެރިކަމުގެ

ްް
ްއުސޫލަކީ)ހ(ްް .1ްފާއިްނަންްތައާރަ ްމި ްއަޚްލާޤީް، ްހަމަތަކާއި، ްތަބާވާންޖެހ  ްފަރާތްތަކުން ްޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާގައި

ް ްފެންވަރެއްގައިމިންގަނޑުތަކަށް ްރަނގަޅު ްނޫސްވެރިންގެްމަސައްކަތްކުރާްތަބާެވ، ްދިވެހި
ްގޮތުންްފާހަގަކޮށް،ްމަސައްކަތް ްދިނުމުގެ ްއެކުލަވާލާފައިވާްްޓަކައިއިނާމުދިނުަމށްްހިތްވަުރ

ްލެކެވެ.ސޫއު
ް

ީނ،ް"މޯްލޑިވްސްްމީޑިއާްކައުންސިލުންދ ްނޫސްވެރިކަމުގެްއިނާމުދިނުމުގެްއުސޫލަށްްކިޔާ)ށ(ްމިް
ް"ްއެވެ.ލުއުސޫ

ް
ްް .2ްމަޤުޞަދު ްހަމަތަކާއި،ްްމަޤުޞަދަކީްއުސޫލުގެމި ްތަބާވާންެޖހ  ްފަރާތްތަކުން ްޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާގައި

ްދިވެހިްނޫސްވެރިންގެްްމަސައްކަތްކުރާްރަނގަޅުްފެންވަރެއްގައިްްއަޚްލާޤީްމިންގަނޑުތަކަށްްތަބާވެ،
ްނުމެވެ.ދިްދިވެހިްޫނސްވެރިންނަށްްހިތްވަރުްފާހަގަކޮށް،ްމަސައްކަތް

އިނާމަށްްކުރިމަތިލެވ ް
ްދާއިރާތައް

ްްދާިއރާއަކަށެވެ.)އެގާރަ(11ްްމިްއުސޫލުގެްދަށުންްއިނާމަށްްކުރިމަތިލެވ ނީ،ްް .3
ްއެްދާއިރާތައްްތިރީގައިްމިވަނީއެވެ.

ް

ް(ިއންވެސްޓިގ ޓިވްްޖާރނަލިޒަމްތަޙްޤީގީްނޫސްވެރިކަންް))ހ(ް
ްންް،ްތާރީޚާއިްސަޤާަފތް،ްފަންނުވެރިކައިޖުތިމާއީ)ށ(ް

 ވެއްޓާއިްދެމެހެްއޓެނެވިްތަރައްޤީތިމާ(ްނ)
 ް(ްސިޔާސީރ)
 ްޤާނޫނީްއަދިް(ްޝަރުއީބ)
 ްއިޤުތިޞާދުް(ްވިޔަފާރިއާއިޅ)
 ް(ްކުޅިވަރުކ)
 ްޖާރނަލިޒަމްް(ްފޮޓޯއ)

ް
 ކައުންސިލްްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
ްދިވެހިރާއްޖެްމާލެ،
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 ްޖާރނަލިޒަމްްއޯ(ްވީޑިވ)
ްރިޕޯޓްްް/ް(ްފީޗަރމ)
ްނޫސްވެރިޔާގެްއިނާމުްއުންމީދީއެންމެް(ްފ)

ް
ް ްއުސޫލުގެ ްމާއްދާގ3ްަމި ްދާއިއެގާރަ)11ްްއިވާވަނަ )ް ްތެރެއިން ްރާގެ ްއުންީމދީްއެންމެ

ްއިނާމު ް ނޫސްވެރިޔާގެ ްމިްފިޔަވާ، ްހުށަހަޅަންވާނީ، ްއެދި ްއިނާމަށް ްދާއިރާއަކުންވެސް ކޮންމެ
ް ް)ޖަދުވަލު 5ްއުސޫލުގެ ްހިމަނާފައިވާ ްގައި ްފޯުމް( ްހުށަހަޅާ ްނަްނ ްިއނާމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ

ްދާްމެދުވެރިކޮށެވެ. ްޮކންމެ ްއެއިން ްްއިރާއަކަށްވެސްއަދި ްބަޔާންކޮށްފައިވާ )ދ އް(2ްްތިރީގައި
ްކެޓަގަރީންްވަކިވަކިންްއިނާމުްދެވ ނެއެވެ.

ްއޮންލައިންްކެޓަގަރީ؛ްއަދިް/،ްޑިޖިޓަލްްޕްރިންޓްހ.ްޕްރިންޓް
ް(ްޑްކާސްޓިންގްކެޓަގަރީް)ޓީވީށ.ްބްރޯ

ް
ްކެޓަގަރީތަ ްއެހެނިހެން ްފިޔަވައި ްނޫސްވެރިޔާ ްއުންމީދީ ްއެންމެ ްއިނާމު ްހުށަހަކަށް ޅާްދެވ ނީ

ްމުސައްނިފު ްިދނުމުގައި ްއިނާމު ްއަދި ްއުފެއްދު/މަސައްކަތަށެވެ. ްނަމަށްވުރެ ްުމގެްމުސައްނިފުންގެ
ްްއިސްކަންދެވ ނެއެވެ.ފެންވަރަށްްްއާއިްއޯޑިއޯ()ލިޔުން،ްތަސްވީރު،ްވީޑިއޯ

ް
އިނާމުްދެވ ްދާއިރާތައްް

ްމާނަކުރާްގޮތް
4. ްް ްއުސޫލުގެ ްމާއްާދގައ3ްިމި ްދާއިރާބަޔާންކޮށްފަްވަނަ ްތިރީގަިއްއިވާ ްގޮތް ްމާނަކުރާ ަތއް

ްއޮްނލައިންްްމިވަނީއެވެ. ްފަރާތްތަކަށް ްކުރިމަތިލާ ްކެޓަގަރީއަށް ްބްޯރޑްކާސްޓިންގ މިދާއިރާތަކުން
ްޕްރިންްޓް ްނުވަތަ ްއޮންލައިން ްއަދި ްނުލެވ ނެއެވެ. ްކުރިމައްޗެއް ްކެޓަގަރީއަށް ްޕްރިންޓް ނުވަތަ

ްފަ ްކުރިމަތިލާ ްބްކެޓަގަރީއަށް ްނުލެވ ނެއެވެ.ރޯޑްކާސްޓިންރާތަކަށް ްކުރިމައްޗެއް ްކެޓަގަރީއަށް ްގ
ްކޮންމެްނޫސްވެރިޔަކަށްވެސްްކުރިމަތިލެވ ނީްއެއްްދާއިރާއަކަށެވެ.ްދާއިރާްފިޔަވައި،ްރިޕޯޓު/ޗަރފީ
 

ް ްޖާރނަލިޒަމް)ހ( ް)އިންވެސްޓިގ ޓިވް ްނޫސްވެރިކަން ްރާއްޖ ގައިްްދާއިރާ:ް(ގެްތަޙްޤީގީ މިއީ،
ްހިނގަ ްއަދި ްހުރި ްހިނގާފައި ްވިޔަމުންދާ ްކޮްޖިނާއީ، އިންސާނީްްރަޕްޝަންއާއިފާރިއާއި

ކުގެްމައްޗަށްްޙައްގުތަކާއިްގުޅުންހުރިްމައްސަލަތައްްފުންކޮށްްމަޢުލޫމާތުްހޯދާފަިއވާްރިޕޯޓްތަ
ް ްއުފައްދާަފއިވާ ްދިރާސާކޮށް ްދާއިރާއެވެތަޙްޤީގާއި ްހިމެނ  ްއުފެއްދުްނތައް .ްނޫސްވެރިކަމުގެ

ްވިސަލްބްލޯވާރސް ްެފންމަމީގެތެރ ގައި ްފަރާތުން ްަމޢުލޫމާގެ ްވާތިވާ ްިމްތެއް ނަަމ
ްހުށަހެޅުމުގައިްހިމެނިދާނެއެވެ.

ް
ްް:ްފަންނުވެރިކަމުގެްދާއިރާްްއަދިްް،ްތާރީޚާއިްސަޤާފަތް،އިޖުތިމާއީ(ް)ށ

ްދިރިއުޅުމަށްްޢާންމުްއާދަކާދަތަކާއި،ްދިރިއުޅުމުގެްތަޢުލީމާއި،ްމިއީ،ްޞިއްޙަތާއި،ް:)އިޖުތިމާއީ(
ްބާރުއަޅާްްރަނގަޅުކުރުމަށްްދިރިއުޅުންްއިޖްތިމާޢީް،ތަކާއިކަންތައްްއަސަރުކުރާ

ްނޫސްވެރިކަމުގެްުއފައްދާްހ ލުންތެރިކުރުމަށްްގޮތުންްއިޖްތިމާޢީްކަންތައްތަކާއި،
ްއުފެއްދުންތައްްހިމެނ ްދާއިރާއެވެ.
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ްސަޤާފަތް( ްލިޔުންތަކާް:)ތާރީޚާއި ްގުޅުންހުރި ްތާރީޚާއި ްައދިްމިއީ، ްހޯދުންތައް ްއާކިއެލޮޖިކަލް ްއި
ްދުންތައްްހިމެނ ްދާއިރާއެވެ.ކަމުގެްއުފެއްރިްނޫސްވެރިސަޤާފަތާްގުޅުންހު

ްފިލްމާްއާރޓްއާއިްމިއީ،ް:)ފަންނުވެރިކަން( ްމިއުޒިކް، ްަލވަޔާއި އިްކުރެހުންތެރިކަން،
ްއަދިމުނިފޫހިފިލުވުންް ްކެއްކުމާއި ްނޫސްވެރިކަމުގެްް، ްގުޅ ގޮތުން ްވާހަކައާއި ލިޔެފައިވާ

ްއުފައްދާފައި ްރިޕޯޓްނަޒަރަކުން ްޚަބަރާއި ްދާއިރާގަވާ ްމި ްއަދިްްއި. ްރެސިޕީ ްކެއްކުމުގެ
ްވާހަކައެއްގެްސިފައިގައިްއެއްވެސްްހުށަހެޅުމެއްްހުށަހެޅިގެންްނުވާެނއެވެ.

 
ްް()ނ ްތަރައްގީގެ ްދެމެހެއްޓެނެވި ްތިމާވެއްޓާއި ްހިމާޔަތްކުރުމާއިްދާއިރާ: ްތިމާވެށި މިއީ،ްރާއްޖ ގެ

ް ްއަދި ްހީވެފައިވާ ްބިރު ްދިއުމުގެ ްއިކޯސިސްޓަހިމާޔަތްކުރެވިފައިނެތި ްދޫވާ ްސޫފާްމްތަކާއި ނި
ްޖަސްޓިސް،ްސޫފި، ްއެންވައިރްމެންޓަލް ްސްޓްރައިވިންގ ްސިާޔސަތާއި ްޤައުމީ ްތިމާވެށީގެ

ްގެއްލުންދެނިވި ްމަޝްރޫއުތަކުން ްދެމެހެއްޓެނިިވްްތަރައްޤީގެ ްމަޢުލޫމާތާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ
ްކަތްތަކެވެ.ކަމުގެްމަސައްނޫސްވެރިްވާދާފައިއުފައްްހިމެނ ގޮަތށްްތިމާވެށިްކުރިއެރުވުމަށް

 
ްސިޔާސީްރ) ްރައްޔިތުންގެްދާއިރާ:ް( ްސިޔާސީްްޕާޓީތަކާއި،ްސިޔާސީްމަޖިލީހާއި،ްމިއީ،

ްބ ފުުޅންނާއި،ްމަޤާމުތަކުގައި ްކުރެވެމުންދާްްތަންފީޒުްިހންގުމަށްްްދައުލަތްްތިއްބަވާ
 ރާއެވެ.މެނ ްދާއިންތައްްހިއުފެއްދުްނޫސްވެރިކަމުގެްއުފައްދާްގުޅ ގޮތުންްސިޔާސަތުތަކާ

 
ްޝަރުޢީްދާއިރާ:ްޤާނޫނީްްއަދިްޝަރުޢީްް(ބ) ްހިނގަުމންދާްްދާއިރާގައިްޤާނޫނީްއަދިްމިއީ،

ްޤަޟިއްޔާތަކާއި،ްހިނގަމުންދާްމައްސަލަތަކާއި،ްހުށަހެޅިފައިވާްކޯޓަށްްމައްސަލަތަކާއި،
ްކަމަށްްކަންއެްކަންކަމާއި،ްދާއިރާގެްޤާނޫނީްއަދިްޝަރުޢީްޤަޟިއްޔާތަކާއި،ްނިމިފައިވާ
ްއުފައްދާްގުޅ ގޮތުންްއެއިންްކަމަކާްނުވަތަްހާމަކޮްށދިނުާމއި،ްއެކަންކަމާްބަދަލުތައްްއަންނަ

 އުފެއްދުންތައްްހިމެނ ްދާއިރާއެވެ.ްނޫސްވެރިކަމުގެ
 

ްއެްޙާލަތަށްްްޙާލަތާއި،ްއިޤުތިޞާދީްމިއީ،ްވިޔަފާރިއާއިްދާއިރާ:ްއިޤުތިޞާދުގެްް(ްވިޔަފާރިއާއިްޅ)
ްއިޤުިތޞާދުްްފުުރޞަތުތަކާއި،ްއިުޤތިޞާދީްދަލުތަކާއި،ބަްއަތުވެދާނެްތަވަްނުްއަންނަމުންދާ

ްނޫސްވެރިކަމުގެްްުއފައްދާްގުޅ ގޮތުންްކަންތައްތަކާްކުރެވިދާނެްކުރުމަށްްރަނގަޅު
 އުފެއްދުންތައްްހިމެނ ްދާއިރާއެވެ.

ް
ްކުޅިވަރުގެްކ) ްރާއްޖ ގައިްދާއިރާ:ް( ްކުޅިވަރުްްބ ރުގެްބައިވެރިވާްރާއްޖެްްއަދިްބާއްވާްމިއީ،

ްކުޅިވަރުގެްމަސައްކަތްތަކާއި،ްކުރެވ ްްކުރިއެރުވުމަށްްކުޅިވަރުްއި،ތްތަކާޙަރަކާްކާއިމުބާރާތްތަ
ްކުޅިވަރާްމައްސަލަތަކާއި،ްހުރިްދާއިރާގައި ްމަޢުލޫމާތުތަުކގެްްފަރާތްތަކުގެްގުޅުންހުރިް
 އުފެއްދުންތައްްހިމެނ ްދާއިރާއެވެ.ްކަމުގެްނޫސްވެރިްއުފައްދާްމައްޗަށް

 
ްމުޖުތަމަޢުގެްްފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިްމަޢުލޫމާތުްބަރާއި،ްޚަމިއީްދާއިރާ:ޖާރނަލިޒަމްގެްްޓޯްފޮް(ްއ)
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ްހިނގާތެރ ގަ ްފޯރުކޮށްދިނުަމށްްއި ްމަޢުލޫމާތު ްކޮށްފަިއވާްްޝާއިޢުްކަންތައްތަުކގެ
ްޖާރނަލިޒަމް(ްނޫސްވެރިކަމުގެ ް)ފޮޓޯ ްތަސްވީރާއި ްތަސްވީުރްްބ ނުންކުރާ މީހުންގެ

ްކުޅި ްނެ)ޕޯޓްރެއިޓް(، ްތެރ ގައި ްއަދިވަރުގެ ްފޮޓޯ ްސްޓޯރީްގ  ްއެސ */ފޮޓޯ ހިމެން ްފޮޓޯ
ްދާއިރާއެވެ.

ް
ްއަކަްށ،ްފެށުމަކާއިްަމިއގަނޑުްައދިްނިުމމެއްްިހެމނ ްތަސްީވރުްސްޓްީރމެކެވެ.ްޟޫފޮޓޯްސްޓޯރީއަކީްއެއްްމަޢު*

ްްސްީވރުތަކެކެވެ.ފޮޓޯްއެސ އަކީްމަޢުލޫއަކާްގުުޅންހުރިްނަމަެވސްްތަރުީތެބއްނެތިްއަުތރާލެވިަފިއާވްތަ*

 
 

ްވ) ްޚަބަރާއިް:ދާއިރާްްޖާރނަލިޒަމްގެްްވީޑިއޯް( ްފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައިްމަޢުލޫމާތުްމިއީ
ްއަދިްްޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ްވީޑިއޯ ްބްރޯޑްކާސްޓް ްީވޑިއޯ، ްޑޮކިމެންޓްްއޮންލައިން ްރީނިއުސް
ިމްހެޅ ނެއެވެ.ްގްރޫޕްްއުފެއްދުމުގެްގޮތުގައިްމަތީގައިވާްދާއިާރތަކަށްްހުށަްހިމެނ ްދާއިރާއެވެ.

ްޕްރޮގްރާމް،ބްރޯް،ށްޓްކޮޕޯސްްއިރާއަށްދާ ްއާކައިވްްްޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ްފުޓ ޖް، ސްޓޮކް
ްއަދި ްްފުޓ ޖް ްއިންޓަވިއު ްނ ޅ ނެއެވެ.ހަމައެކަނި ްޑޮކިއުމެންޓްރީްްހުށައެއް ނިއުސް

 ްދިގުނޫންްވީޑިއޯެއވެ.ްމިނަޓަށްްވުރ30ްެހުށަހަޅާއިރުގައިްހުށަހެޅ ނީް
 

ްފީޗަރމ) ްޕޯްރިްް/ް( ްނޫސްވެރިމިް:ދާއިރާްޓުގެ ްޚަބަރާއިްްދާއިރާތަކުންްއެކިއެކިްކަމުގެއީ،
ްޒަރީއާއިންލިޔުްފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކައިްްމަޢުލޫމާތު ްޒަރީއާއިންްނުވަތަްމުގެ ްނުވަތަްްީވޑިއޯގެ
ްދާއިާރއެވެ.ްފީޗަރްތައްޔާރުކުރާްްޒަރީއާއިންްއޯޑިއޯގެ ްހިމެނ  ްދާއިރާއަކަްށްްރިޕޯޓު މި

ްވެ.ހުށައެއްްނ ޅ ނެއެްހަމައެކަނިްޚަބަރެއް
ް
ްއިނާމުްްމެްއެންްް(ފ) ްނޫސްވެރިޔާގެ ްނޫސްވެރިް:އުންމީދީ ްއުންމީދީ ްއިނާމަކީ،ްޔާއެންމެ ގެ

ް ްމައިދާނުގައި ްދިނުމުގެނޫސްވެރިކަމުގެ ްހިތްވަރު ްދިޔުމަށް ްޒުާވްންްކުރިޔަށް ގޮތުން
ްދިނުމަށްް ްކައުންސިލުން ްމީޑިއާ ްމޯލްޑިވްސް ްއަމާޒުކޮށްގެްނ ނޫސްވެރިންނަށް

ރެވިފައިވަނީ،ްޫނސްވެރިކަމުގެްމައިދާނަށްްމުްޚާއްޞަކުކެވެ.ްމިްއިނާއްސާފައިވާްއިނާމެހަމަޖަ
ްތިރީގައިް ްގޮތް ްޢަމަލުކުރާނެ ްދިނުމުގައި ްއިނާމު ްމި ްނޫސްވެރިންަނެށވެ. ްނުކުންނަ އަލަށް

ްބަޔާންކޮށްފައިްމިވަނީއެވެ.
ް

1. ްް ްހުށަހެޅ ނީ، ްއިނާމަށް ްއޮމި ްހިންގާ ްރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ންލައިން،ްރާއްޖ ގައި
ްބްރޯޑްްޕްރިންޓް ްއަދި ްމީޑިއާތަކެއްގައި،ްކާސްޓިންގ ްނުވަތަ މީޑިއާއެއްގައި

ޑިސެންބަރުްްފެށިގެންްދުވަހުންްވަނ01ްަްމަހުގެްޖަނަވަރީްްއަހަރުގެްފާއިތުވެދިޔަ
ްްދެމެދު،ްދުވަހާްްވަނ31ްަްމަހުގެ ްނުވަެއއް)9ްްޖުމުލަމަދުވެގެން ްދުވަހުްމަސް(

ްއެްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ްއަހަރުްއަދި ްޑިސެންބަގެ 31ްްްރު ްނިޔަލަށްްދުވަހުވަނަ ގެ
ް ްދާއިރާގައި ްމުއްދަތެއްގައ3ްްިނޫސްވެރިކަމުގެ ްދިުގ ްއަހަރަށްވުރެ )ތިނެއް(

 މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާްނޫސްވެރިންނަށެވެ.
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2. ްް ްއިނާމަށް ްމީޑިއާގެްްނޫސްވެރިޔަކުްމި ްމަސައްކަތްކުރާ ްއ ނާ ހުށަހަޅާނީ،

ްއިދާރާއިންް ްއެ ްހުށަހަްއިދާރާއިންނެވެ. ްނަން ްއެކަމައ ނާގެ ްޚާއްޞަްޅާނީ ށް
ްހުށަހަޅާްފޯ ްނަން ްނޫސްވެރިޔާއަށް ްއުންމީދީ ް"އެންމެ ްނަމަކީ، ްފޯމުގެ ްއެ މުންނެވެ.

 އިްއެްފޯމުްވާނެއެވެ.ގ7ްަސޫލުގެްޖަދުވަލުްފޯމު"ްއެވެ.ްމިްއު
 

އެްްދުތަކާއި،ގަވާއިްއެކަށައަޅާްދަށުންްގެތަކުޤާނޫނުްކަމާބެހ ްމިްއިނާމަށްްހުށަހެޅ ނީ،ް .3
ް ްމިންގަނޑުތަކާްުއސޫލުްހިމެނިގެންވާޤާނޫނުތަކުގައި ްއަޚުލާޤީ ްހަމަތަކާއި، ތަކާއި،

އެއްގޮތްވާްގޮތުގެްމަތިން،ްވަޒީާފްއަދާކުރާްމީޑިއާއަކަށްްއެންމެްފައިދާހުރިްގޮތުގައިް
ްޤާބިލުކަންް ްޝައުޤުވެރިކަމާއި ްދެމިހުރުމުގެ ްވަޒީފާގައި ްއަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

ްމީ ްއެ ްހުރިކަމަށް ްނިއުސް ްއެންމެޑިއާއެއްގެ ްއެޑިޓަރުްނުވަތަްްއިސްވެރިޔާްރޫމުގެ
 އެވެ.ފާހަގަކުރާްނޫސްވެރިޔާ

 
 އެންމެްނޫސްވެރިޔެކެވެ.ްއާއަކުންްމިްއިނާމަށްްހުށަހެޅ ނީކޮންމެްމީޑިް .4

 
ްނޫސްވެރިޔަްމީޑިއާއަކުންް .5 ްހުށަހަޅާ ްއިނާމަށް ްމި ްޢުމުރުން 18ްްކީ، 30ްއަހަރާއި

 ނެއެވެ.ކަމުގައިްވާންޖެހ ްއަހަރާްދެމެދުގެްނޫސްވެރިއެއް
 

ްއިނާ(ް)ހް .6 ްނޫސްވެރިޔަމި ްކޮންމެ ްުހށަހެޅ  ްމަށް ްއުސޫލުގެ ްމި ްމާއްދާގ7ްްެކާ، ވަނަ
 (ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްަފނޑިޔާރުންގެްޕެނަލުންްއިންޓަވިއުކުރާނެއެވެ.ށ)

ް

ްއިންޓަވިއުކުރާއިރު،ްފަނޑިޔާރުންްކާނޫސްވެރިޔަްހުށަހެޅ ްއިނާމަށްްމިް()ށ
ްބަޔާނެއްްްނޫންްދިގުްށްވުރެޞަފުޙާއަްއެއްްސައިޒުގA4ްެްުތންގޮްއ ނާއާބެހ 
 .ލިބިގެންވެއެވެްއ ނާއަށްްއިޚުތިޔާރުްއިއްވުމުގެ

 

7. ްް ްމި ްއުސޫލުގެ ް)މި ްފމާއްދާގެ ްގެ ްނަނ3ްް( ްކަންކަްންވަނަ ްބުނެފައިވާ ބަރުގައި
ްލިޔެކިޔުކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަ ްކަމާބެހ  ްފޯމާެއކު ްއިޚުތިޔާރުކަިއ، ްހުށަހެޅުމުގެ ،ްން

 ގެންވެއެވެ.މީޑިއާްއަށްްލިބި
 

ްކަނޑައަޅާްް .8 ްފަނޑިޔާރުން ްތެރެއިން ްހުށަަހޅާްނޫސްވެރިންގެ ްމީޑިއާތަކުން ްއިނާމަށް މި
ްމޮޅު ްނޫްސވެރިޔ5ްެްއެންމެ ްއިޢުލާ)ފަސް( ްަޙފުލާގައި ްއިނާމުދ  ްނަން، ނުްއްގެ
 ފެއްްހާމަކުރެވ ނެއެވެ..ްއަދިްއެްނޫސްވެރިންގެްކުރުްތައާރަކުރެވ ނެއެވެ

 

ްއި .9 ްފަރާތެއްނާމުމި ްއުސޫލުގެްްކަނޑައަޅާނީްލިބ  ްބުާނ7ްްްްމި ްނަމްބަރުގައި ވަނަ
ްފަނޑިޔާރުންގެްޕެނަލުންނެވެ.ް
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ް
ް

ްުހށަހެޅުމުގެްަވނަްމާްއދާގައިްބަޔާންވެގެންވާްދާއިރާތަުކންްއިނާމަށްްަނނ3ްް)ހ(ްމިްއުސޫލުގެްް .5ްއިނާމަށްްނަންްހުަށހެޅުންް
އިވާްސްޓްރީކޮށްފައްގައިްރަޖިމާބެހ ްމުއައްސަސާއެފައިވަނީ،ްދަުއލަތުގެްކަފުރުޞަތުްހުޅުވާލާ

ްމީޑިއާގެްވަސީލަތެއްގައިްމަސައްކަތްކުރާްދިވެހިްނޫސްވެރިންނަށެވެ.ް
ް

ްމާ ްމި ްމީޑިއާް)ށ( ްމޯލްޑިވްސް ްތެރެއިން ްނޫސްވެރިންގެ ްކުރެވިފައިވާ ްބަޔާން ްގައި ް)ހ( އްދާގެ
ްްކައުންސިލުގައި ްދައުރުގެ ްްންނާއިމެންބަރުހިނގަމުންދާ ްމަޤާމުވައްޒައިދާރީ މުގައިްފެއްގެ

ްްނުލެވ ނެއެވެ.ްއްޗެއްތަކަށްްމިްއިނާމަށްްކުރިމަފަރާްހުރި
ް

ްުބނެފައިވާްނޫސްވެރިންގެްތެރެއިްން ް)ހ(ްގައި ސައްކަތްކުރާްމަްނޫސްވެރިޔަކު)ނ(ްމިްމާއްދާގެ
ް ްިމްއިދާރާއިން ްނަން، ްއ ނާގެ ްފަރުދަަކށް، ްާއންމު ްނުވަތަ ްއަމިއްލައަށް ްއ ާނ ނުވަތަ

ްވެ.ށަެހޅިދާނެއެންްއިނާމަށްްހުދަށުގެްއުސޫލު
ް

ް ްއުސޫލުގެ ްހުށަހަާޅ3ްް)ރ(ްމި ްނަން ްއިނާމަށް ްދާއިރާތަކުން ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްމާއްދާގައި ވަނަ
ނުވަތަްމީޑިއާތަކެއްގަިއްްމީޑިއާއެއްގައިމިްމާއްދާގެް)ހ(ްގައިްބުނެފައިވާްްނޫސްވެރިންނަކީ،

ްޑިްފެިށގެންްވަުހންދުްވަނ01ްަްމަހުގެްޖަނަވަރީްއަހަރުގެްފާއިތުވެދިޔަ ްގެްހުމަސެންބަރު
ްްވަނ31ްަ ްދެެމދު، ްދުވަހާ ްމަސ9ްްްޖުމުލަމަދުވެގެން ްދުވަހުްް)ނުވައެއް(

 .ވާންވާނެއެވެްނޫސްވެރިއަކަށްްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
 

ް
ްހުަށހަޅާނީްްއިނާމަށްްނަންްށްފައިވާްދާއިރާތަކަށްވަނަްމާއްދާގައިްބަޔާންކ3ްޮ)ބ(ްމިްއުސޫލުގެް

ްފޯމުގެްް.ފޯމުންނެވެްށްފައިވާްޞަކޮޚާއްްކަމަށްއެްކައުންސިލުންްއާްމީޑިްމޯލްޑިވްސް އެ
ްއެވެ. ްފޯމު" ްހުށަހަޅާ ްނަން ްއިނާަމށް ް"ނޫސްވެރިކަމުގެ ްްނަމަކީ، ްމި ްފޯމު ެގްއުސޫލުއެ

ް 5ްްޖަދުވަލު ްވާނެއެވެ. ްފޯމާއެކުގައި ްހަމަވާކަންްްޝަރުޠުްއިނާމަށްްނޫސްވެރިޔާްުހަށހަޅާ
 .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަްތަކެތިްިނވިސާބިތުކޮށްދިނުމަްށޓަކައިްއަންނަ

ް

ްވަނ31ްަްމަހުގެޑިސެންބަރުްްދުވަހުންްފެށިގެންްވަނ01ްަްޖަނަވަރީްއަހަރުގެްފާއިތުވެދިޔަ)ޅ(ް
ްމީޑިއާގައިްތައްޔާރުކޮށްްުނވަތަްއުފައްދައިްްނުވަތަްލިޔެްނޫސްވެރިޔަކުްއެްދެމެދުްދުވަހާ

ްޤާނޫނާއިހިރާއްދިވެްބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާްނުވަތަްޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ްޚިްގަޖ ގެ ްލާފުނުވާވާއިދާ
 :ތަކެތިްއަންނަނިވި

 

1.1. ް ްއުސޫލުގެ ް)ހ(،ް)ށ(،ް)ނ(،ް)ރ(،ް)ބ(3ްމި ްމާއްދާގެ ،ް)ޅ(،ްވަނަ
ްދާއިރާއަކަށްްް)ކ( ްތެރެއިން ްދާއިރާތަކުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

ްކުރިމަތި ް)އ5ްެްދާއިރާއިންްލާރިމަތިކުލާނަމަ، އުފެއްދުމުގ5ްްެްއުފެއްދުން.
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300ްޚަބަރުްހުށަހަޅާއިރުްްޕޯޓެވެ.(ރ2ްިބަާރއިްޚ3ްައިްހިމަނަންވާނީްތެރ ގަ
 މަދުވެގެންްނުވާނެެއވެ.ްްލަފްޒަށްވުރެ

 

1.2. ް ްއުސޫލުގެ ް)ވަނ3ްަމި ްބަޔާންކޮށްފައިާވްއްމާއްދާގެ ްގައި )
(ް ްތަސްވީރު ްބ ނުންކުރާ ްދާއިރާއަށްްގެޖާރނަލިޒަމް(ްފޮޓޯނޫސްވެރިކަމުގައި

ްއިރުވުނުުކރެްޝާއިޢު)ްފޮޓޯ(ްފަހެއް)05ްްކޮށްފައިވާްްޝާއިޢުްހުށަހަޅާނަމަ،
ްް.(ކެޕްޝަނާއެކުއޮތްް

ް ްހުށަހެޅުމުގައި ްއެސ  ްސްޓޯރީ/ފޮޓޯ އަކަށްްޟޫމަޢ03ްުފޮޓޯ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ްސްޓޯ ްއެސ /ރީފޮޓޯ ްގޮތުގައިްފޮޓޯ ްސްޓްރީމެއްގެ 3ްްްހުަށހަޅާއިރު 15ްއާއި
ްކެޕްޝަންްފަކާއިް،ްތަޢާރަތަރުތީބު.ްފޮޓޯްސްޓޯރީގެްޢަދަދަކަށެވެއާްދެމެދުގެް

ްގޮތަށްއެ ްހުަށހަޅަންވާްްނގ ނެ ްސްޓޯރީްނެއެވެ. ްފޮޯޓ ްއިތުރުން މީގެ
ްށަހެޅ ނެއެވެ.ްހުްގްރޫޕްްމަސައްކަތެއްގެްގޮތުގައިވެސްރުްއިހުށަހަޅާ

ް
ް ްހުށަހަޅާއިރު ްމަސައްކަތް ްފަހުށަހަޅާގުރޫޕް ްފިޔަވައި ްހިމެނ ްރާތް ގުރޫޕުގައި

ްްހެންއެ ްއުސޫލުގެ ްމި ްވަް،4ފަރާތްތައް ްއިސްތިސްނާްދާއިއްމާނަ ން
 ވާނެއެވެ.

 
ްކޮޕީއާއިއެކުް ްޑިޖިޓަލް ްތަސްވީރުގެ ްހުށަހަޅާއިރު ްދާއިރާތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ

ްންވީރު،ްކެޕްޝަޕްރިންޓްްނުވަތަްޑިޖިޓަލްްޑޮކިއުމެންޓްް)ޝާއިޢުކުރެވ ްތަސް
ް ްޔޫއާރްއެލްްއަދި ްހުރިނަމަ ްޝާއިޢުކޮށްފައި ްމީޑިއަމްއެއްގައި އޮންލައިން

ް ްތާރީޚްލިންކްއާއި ްމީގެް ޕަބްލިޝްކުރި ްހުށަހަޅަންވާެނއެވެ. ތަރުތީބުން(
ްޑްރައި ްޕެން ްހުށަހަޅާއިރު ރިކޮށްވެސްްމެދުވެްްސީޑީްއަދިްވްއިތުރުން

ްުހށަހަޅާިއރު ްފޮޓޯށްއMBްަ 3ްހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ްފޮޓޯ ްބޮޑުވެވުރެ ގެންްއެއް
 ްނުވާނެއެވެ.

 
 

1.3. ް ްއުސޫލުގެ ްމ3ްާމި ް)ވަނަ ްބަޔާންކޮށްފައިވއްދާގެ ްގައި )ް ވީޑިއޯްާވ
ްްހުަށހަޅާނަމަްދާއިރާއަށްްގެޖާރނަލިޒަމް ްގުޅުންހުރި 5ްނޫސްވެރިކަމާ

 ް.ރިޕޯޓަށްްވާންވާެނއެވެްވީޑިއޯ(ްފަހެއް)
ްނިއު ްއަދި ްވީޑިއޯ ްބްރޯޑްކާސްޓް ްވީޑިއޯ، ްޑޮކިމެންޓްއޮންލައިން ީރްސް

ްޑިޖިޓަލްްހުށަހަޅާ ްނުވަތަ ްޕްރިންޓް ްކޮޕީއާއިއެކު ްޑިޖިޓަލް ްވީޑިއޯގެ އިރު
ްޑޮކިއުމެން ްމަދުވެގެން ްވީޑިއޯގެ ް)ޝާއިޢުކުރެވ  ސްކްރީނ03ްްްޓެއް

ްކެޕްޝަން ްޝޮޓްއާއެކު ްޝާއިޢުކޮށްފަިއްްއަދި ްމީޑިއަމްއެއްގައި ޮއންލައިން
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ް ްލިންކްހުރިނަމަ ްޕަބްލިޝްކުރިޔޫއާރްއެލް ްހުްތާރީޚްއާއި ޅަްނވާނެއެވެ.ްށަހަ(
ްޑްރައިވް ްޕެން ްހުށަހަޅާއިރު ްއިތުރުން ްމެދުވެރިކޮށްވެްއަދިްމީގެ ސްްސީޑީ

 .ްހުށަހެޅިދާނެއެވެ
ްްވީޑިއޯ 720pް(1280 x 720ްހުށަހަޅާއިރު ްކޮލިޓީް( ްވީޑިއޯ އަށްވުރެ

 ްދަށްވެގެންްނުވާނެއެވެ.
 

 

ްޕޯޓްް/ްރިްްފީޗަރ(ްގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާމވަނަްމާއްދާގެް)3ްމިްއުސޫލުގެް .1.4
ް(ްއުފެއްދުން.ފަެހއް)5ްްހުށަހަޅާނަމަްދާއިރާއިން

 

ް)ތަސްވީރެއްޢުޝާއިްނޫސްތަކުގައިްއޮންލައިން .1.5 ްގޮތަށް ،ްކޮށްފައިވާ
ްމީގެްްގްރެފިކްސް ްކަމެއް( ްއެދެވިގެންވާ ްހުށަހެޅުމަކީ ްކުރެހުމެއް ނުވަތަ
ްއެލްޔޫއާރް)ްލިންކްތަކުގެްތަކެތީގެްއިތުރުން ްޝާއިޢުކުރެވުް( ްތާރީޚްްއަދި ނު

 ކުރަންވާނެއެވެ.ްމަހާ
 

ް.ްތައްކަމުގެްލިޔުންނޫސްވެރިޔެއްގެްގޮތުގައިްމަސައްކަތްްކޮށްފައިވާް .1.6
ް
 

ް ހުަށހަޅަންޖެހ ްްސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިްހަމަވާކަންްޝަރުޠުްއިނާމަށްްނޫސްވެރިކަމުގެ)ކ(
 ތަކެތި:ްއެހެނިހެން

 
ްންޕެްވާނީްޅަންހުށަހަްފޮޓޯްދިއަ ވީޑިއޯްހުށަހަޅާްދަށުންްމާއްދާގެްމި .1.7

 ްމެދުވެރިކޮށްވެސްްހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ްްސީޑީްއަދިްޑްރައިވް
 

ްހާޑްކޮޕީގެްްހުށަހެޅުމެއްގެްްކޮންމެްިލޔުންތަކުގެްހަޅާށަްހުްދަށުންްމާއްދާގެްމި .1.8
ް.ްވާނެއެވެްހުށަހަޅަންް(ޮކޕީްސޮފްޓް)ްސެޓާއި،(ްތިނެއް)3ް

ް ްއަދި ްވީޑިއޯ ްބްރޯޑްކާސްޓް ްވީޑިއޯ، ްޑޮކިއޮންލައިން މެންޓްީރްނިއުސް
ްޑިޖިޓަލްްށަހު ްނުވަތަ ްޕްރިންޓް ްކޮޕީއާއިއެކު ްޑިޖިޓަލް ްވީޑިއޯގެ ހަޅާއިރު

ް ްޑޮކިއުމެންޓެއް ްމަދުވެގެން ްވީޑިއޯގެ ސްކްރީނ03ްްް)ޝާއިޢުކުރެވ 
ްޮއންލައިން ްއަދި ްކެޕްޝަން ްޝާއިޢުކޮށްފަިއްޝޮޓްއާއެކު ްމީޑިއަމްއެއްގައި
ްޕަބްލިޝް ްލިންކްއާއި ްޔޫއާރްއެލް ްތާރީހުރިނަމަ ްހުށަހަކުރި ވާނެއެވެ.ްންްޅަޚް(
ްޑްރައިވް ްޕެން ްހުށަހަޅާއިރު ްއިތުރުން ްްމީގެ މެދުވެރިކޮށްވެސްްްސީޑީއަދި

 ށަހެޅިދާނެއެވެ.ްހު
ް ްހުށަހަޅާއިރު ްކޮލިީޓ720pް(1280 x 720ްވީޑިއޯ ްވީޑިއޯ ްައށްވުރެ )
 ދަށްވެގެންްނުވާނެއެވެ.



 

9 

 

ް
ްހާޑްކޮޕީގެްްގެްހުށަހެޅުމެއްްކޮންމެްިލޔުންތަކުގެްހުަށހަޅާްދަށުންްމާއްދާގެްމި .1.9

ްކޮންމެްސެޓެއްް(ްތިނެއް)3ް ްކުރަންވާނީ ްބައިންޑް ްކުރާނަމަ ްބައިންޑް ސެޓް
 ވަކިންނެވެ.ް

 
ްނުވަތަްްޝާއިޢުކުރިްއެއްޗެއްްއެްހުށަހަޅާނީްއެއްޗެއްްކޮންމެްހުށަހަޅާްށުންދަްމާއްދާގެް(ްމިޅ)

ް.ގޮތަށެވެްނ އެނގ ްތާރީޚުްޓެލެކާސްޓްކުރިްނުވަތަްބްރޯޑްކާސްޓްކުރި
 

ްންވެރިނޫސްްށްތަކައިނާމު
،ްއިނާމަށްްހޮވުމާއި

ކަށްްހޮވިފައިވާްނޫސްވެރިޔަ
ްއިނާމުްނުދެވ ނެްޙާލަތުް

6. ް ްހ) ްއުސޫލުްމި( 3ްްގެ ްދާއިރާތަކަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްމާއްދާގައި ހުށަހެޅ ްްނަންވަަނ
ް ްމައްޗަށް ްއިންސާފުނޫސްވެރިންގެ ްމި ްއުސޫލުކުރާނީ، 7ްްގެ ް)ހ( ްމާއްދާގެ ގައިްވަނަ

ްލުންނެވެ.ގެްޕެނަްފަނޑިޔާރުންބަޔާންކޮށްފައިވާ
 
ްށ) )ް ްއުސޫލުމި ްފަނޑ7ްިގެ ްބަޔާންކޮްށފަިއވާ ްގައި ް)ހ( ްާމއްދާގެ ްޕެނަލުންވަނަ ްޔާރުންގެ

ް 2ްްްޖަދުވަލު،1ްްޖަދުވަލުްއުސޫލުގެްމިްދ ނީމާކުސް ްޖަދުވަލު ،3ްް ްޖަދުވަލު 4ްއާއި
ްގައިވާްބައިތަކަށެވެ.

ް
ްނ) ްއުސޫލުްމި( ްއިްްއިނާމުތަކުގެްފައިވާބަޔާންކޮށްގައި ްލިބ ނީ،ނާތެރެއިން ްފާއިތުވެދިޔަްްމެއް

ްދެމެދުްތާރީޚާްްދެވ ްއިނާމުްފެށިގެންްދުވަހުންްވަނ01ްަްމަހުގެްޖަނަވަރީްއަހަރު
ައިދްް.ނޫސްވެރިންނަށެވެްސާިބތުވެފައިނުވާޝަރީއަތަށްްްކުށެއްްްޖިނާއީްމައްޗަށްްއެމީހެއްގެ

ްއޮތްް ްސާރވިސްގައި ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިވްސް ްރެކޯޑު ްުކށެްއގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި
ްްމީހަކަށްްނުވުން.

ގޯނާްކުރާްމީހުންނާމެދުްހާއްސަްކުޑަކުދިންނަށްްޖިންސ2009/12ްްީ.ްޤާނޫނުްނަމްބަރު:1ް
ްކުށެްއ.ްކޮށްފައިވާއުސޫލުތަކަކަށްްއަމަލުކުރުމުގެްޤާނޫނުގައިްބަޔާންް

ްޖިންސީްކުށުގެްޤާނޫނުގައިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކުށެއް.2014/17ްބަރު:ްނަންްް.ްޤާނޫނ2ު
3ް ްޤާނޫނު ްނަން. ްބަޔާންކޮްށފައިވ2012/03ްާބަރު: ްާޤނޫނުގައި ްހުއްޓުވުމުެގ ްގެވެށިއަނިޔާ

ްކުށެއް.
ގައިްޤާނުނުްކުރުމުގެްރައްކާތެރިްޙައްޤުތައްްކުޑަކުދިންގ2019/19ްެްނަްނބަރުްޤާނޫނު.4ް

ްްކުށެއް.ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ްނަނ5ް ްޤާނޫނު .ް ްބަޔާންކޮށްފައިވ2011/17ްްާބަރު: ްޤާނޫނުގައި ްތަކެއްޗާބެހ  މަސްތުވާ

ްކުށެއް.
ްނަނ6ް ްޤާނޫނު .ް ްނުރައްކާތ2010/17ްެބަރު: ްތޫނުއެއްޗެހިްބިރުދެއްކުމާއި، ްހަތިޔާރާއި ރި

ްގެންގުޅުންްމަނާކުރުމުގެްޤާނޫނުަގއިްބަޔާންކޮށްފައިވާްކުށެއް.
ްހީލަތްްމިއިންްކުށެއް.ް،ްޓެކުްނ،ްމަކަރާއިރުން.ްވައްކަން،ްފ 7
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ްބ ނުަމށްޓަކައި،ްމާއްދާގެްމިްރެކޯޑް،ްކުށުގެްޖިނާއީްޫނސްވެރިންގެްހުށަހެޅ ްަނންްއިނާމަށް(ްރ)

ް.ސާފުކުރާނެއެވެްކައުންސިލުންްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
 
ްބ) ްމައްޗަށްްއ ނާގެްހަވާލުކުރުމުގެކުރިންްއިނާމުްހޮވުމަށްފަހު،ްއިނާމަށްްމިްނޫސްވެރިޔަކު(

ްކޮށްފިނަމަ، ްޙުކުމެއް ްކުށެއްގައި ްކަނޑައެޅިފައިވާްްއެްއވަނައަށްްިލބ ނީްިއނާމުްޖިނާއީ
ްްތަށެވެ.ފަރާތުގެްމަސައްކަްހޯދާފަިއވާްދެވަނަްމަތިންްއެންމެްމިންވަރު

ް
ްް .7ްޕެނަލްްފަނޑިޔާރުންގެ ްމި ްއުސޫލު)ހ( ްބަޔާންކޮށްފައިވ3ްާގެ ްމާއްދާގައި ްޙަްވަނަ ްއިނާމު އްޤުވާްދާއިރާތަކުގެ

ްޕެނަލެއްްފަނޑިޔާރުންގެްކައުންސިލުންްމީޑިއާްމޯްލޑިވްސްްހޮވުމަށްޓަކައި،ްނޫސްވެރިން
ްކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ ްތަޢުލީމާއިްްވެރިކަމުގެނޫސްްާވނީްއޮންނަންްއެކުލެވިފައިްޕެނަލްްމި.

ްވެށިްމީޑިއާގެްމަސައްކަތްކޮށްްމީޑިއާގައިްްރާއްޖ ގެްދިވެިހންާނއިްލިބިފައިވާްތަޖުރިބާ
ްކައުންސިލަށްްދަސްވެފައިވާކަމަށްްނގަޅަށްރަ ްމީޑިއާ ްދިވެހިްނގެްްޤަބޫލުކުރެވ ްމޯލްޑިވްސް

ްމައްޗަށެވެ )ފަހެއް(5ްްްއޮންނާންވާނީްއެކުލަވައިލެވިފައިްޕެނަލްްފަނޑިޔާރުންގެ.
ް.މައްޗަށެވެްއަދަދެއްގެްއޮނަހިރިްނޫންްްގިނަްވުރެްފަނޑިޔާރުންނަށް

ް
ް

ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް 
……………………………………… 

ް

 2020ސެޕްޓެމްބަރ19ްްު

 
 
 
 
 

 
ްް

ް
ް
ް
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ް

c 

ް
ް

 ކައުންސިލްްްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
ްދިވެހިރާއްޖެްމާލެ،

ް
ް

ްމިް.ްޖަދުވަލެކެވެްއެކުލަވާލާފައިވާްބ ނުމަށްޓަކައިްގެް(ށ)ްމާއްދާގެްވަނ6ްްަްއުސޫލުގެްްމިްމިއްީ، .1ްތަޢާރަފުް
ްބަޔާންޮކށްފައިވާްނިޔަލަށްްގެަނންބަރުްްވަނ4ްަްފެށިގެންްނަންބަުރންްްވަނ2ްަްޖަދުވަލުގެ

ްދާއިރާތަކުގެްބަޔާންކޮށްފައިވާްމާއްދާގައިްވަނ3ްަްއުސޫލުގެްމިްމާކުސްދ ނީ،ްގޮތުގެމަތިން
ް.ދާއިރާތަކަށެވެްގައިވާ(ްކ)ް)ހ(ްއިންްފެށިެގންްތެރެއިން

ްމާނައަކީ،ްހުށަހެޅުން:ްއެއްގޮތަށްްްދ ހައާްްއާންމުްްމުޖުތަމަޢުގެްް .2ްފެންވަރުްްހުށަހެޅުމުގެ ްއެނގް ްއާންމުންނަށްްމީގެ
ްްކޮންސެޕްޓްްމާނައިގައި ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްފަސް(ްމާކުސ35ްްްހުށަހެޅުމެވެ.ްމި )ތިރީސް

 ދިނުމުގައިްބަލާނީްތިރީގައިވާްކަްނތައްތަކެވެ.

 ކޮމިޔުނިކ ޝަްނ.ްއޮފްް)ހ(ްފްލޯރ
 ގޮތް.ްހިަމނައިފައިވުމާއި،ްހިމަނައިފައިވާް)ށ(ްފެކްޓް

ް
ްއްހަމަތަްނޫސްވެރިކަމުގެ
ްމިންވަރުްްހިފަހައްޓާފައިވާ

3. ްް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްތިރީގައިވ40ްްާމި ްބަލާނީ ްދިނުމުގައި ްމާކުސް )ސާޅީސް(
ްކަންތައްތަކެވެ.

 ގަނޑު.މިންްއަސާސީް)ހ(ްނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު.ްދީފައިވާްސަމާލުކަންްފުރުޞަތާއިްފަރާްތަތކަށްްހިމެނ ް)ށ(ްމަޞްލަޙަތު

 ހިފަހައްޓާފައިވުން.ްހަަމތައްް)ނ(ްބަހުގެްގަވާއިދާއި
 ލަފުޒާއިްޢިބާާރތްްބ ނުންކޮްށފައިވުން.ް)ރ(ްއެކަށީގެންވާ

ް
ްމަޤުޞަދުްނޫސްވެރިކަމުގެ
ްމިންވަރުްޙާޞިލުވެފައިވާ

މައްސަލަްް)ފަންސަވީސް(ްމާކުސްްދިނުމުގައިްބަލާނީްރިޕޯޓުކުރ25ްިއެޅިފައިވާްމިްބަޔަށްްކަނޑަް .4
ްވަރަށްްސާފު ްއޮޅުންފިލާ ްފަަދްފުރިހަމައަށް ްނާރާ ްއޮޅުން ްފަރާތަށް ްއަމާޒުވާ ްލިޔެފައިވ ތޯއާއި ކޮށް
ްގޮތަކަށްްރިޕޯޓުްކުރެވިފައިްވ ތޯއެވެ.

ް
---------------------------------------ް

 )ޚަބަރު(1ްޖަދުވަލުް
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ް

c 

ް
ް

 ކައުންސިލްްްމީޑިއާްޑިވްސްމޯލް
ްދިވެހިރާއްޖެްމާލެ،

ް
ށްޓަކައިްއެކުލަވާލާފައިވާްޖަދުވަލެކެވެ.ްމިްނުމަ(ްގެްބ ށވަނަްމާއްދާގެް)6ްްމިއީ،ްމިްއުސޫލުގެްްް.1ްތަޢާރަފުް

ް 2ްްޖަދުވަލުގެ ްފެށިގެން ްނަންބަުރްނ ްބަޔާންޮކށްފައިވ4ްްާވަނަ ްނިޔަލަށް ްަނންބަުރގެ ވަނަ
ް ްމާކުސްދ ނީ، ްގޮތުގެމަތިން ްއުސޫލުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވ3ްްާމި ްގައި ް)މ( ްމާއްދާގެ ވަނަ
ްފީޗަރ/ރިޕޯޓުގެްދާއިރާއަށެވެ.ް

ް
ްއާންމުންނަށްްހުށަހެޅުން:ްއެއްގޮތަށްްްދ ހައާްްއާންމުްްމުޖުތަމަޢުގެްް.2ްްފެންވަރުްްހުށަހެޅުމުގެ ްމާނައަކީ، ްއެނގް ްމީގެ

)ތިރީސްްހައެއް(ްމާކުސ36ްްްްހުށަހެޅުމެވެ.ްމިްބަޔަށްްކަނޑައެޅިފައިވާްކޮންސެޕްޓްްމާނައިގައި
 ދިނުމުގައިްބަލާނީްތިރީގައިވާްކަްނތައްތަކެވެ.

 ކޮމިޔުނިކ ޝަްނ.ްްއޮފްް)ހ(ްފްލޯރ
ްގޮތް.ްްހިަމނައިފައިވުމާއި،ްހިމަނައިފައިވާްށ(ްފެކްޓް)

 )ނ(ްތަފާސްްހިސާބާއިްިބނާކުރުވަނިވިްޚިޔާލުްހިމަނައިފައިވުމާއި،ްހިމަނައިފައިވާްގޮތް.ް
ް

ްހަމަތައްްގެނޫސްވެރިކަމު
ްމިންވަރުްްހިފަހައްޓާފައިވާ

3ް.ްް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްތ40ްިމި ްބަލާނީ ްދިނުމުގައި ްމާކުސް ރީގައިވާް)ސާޅީސް(
ްކަންތައްތަކެވެ.

 މިންގަނޑު.ްްއަސާސީް)ހ(ްނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު.ްްދީފައިވާްސަމާލުކަންްފުރުޞަތާއިްފަރާްތަތކަށްްހިމެނ ް)ށ(ްމަޞްލަޙަތު

 ހިފަހައްޓާފައިވުން.ްްހަަމތައްްްގަވާއިދާއި)ނ(ްބަހުގެ
ްލަފުޒާއިްޢިބާާރތްްބ ނުންކޮްށފައިވުން.ްް)ރ(ްއެކަށީގެންވާ

ްޟޫޢުްދ ހަޮކށްދީފައިވާްމިންވަރު.ް)ބ(ްމަވް
ްމަޤުޞަދުްނޫސްވެރިކަމުގެ
ްމިންވަރުްޙާޞިލުވެފައިވާ

4ް.ްް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްބަލާނ24ްީމި ްދިނުމުގައި މައްސަަލްްްރިޕޯޓުކުރި)ސައުވީސް(ްމާކުސް
ްއޮޅުންްނާ ްފަރާތަށް ްއަމާޒުވާ ްލިޔެފައިވ ތޯއާއި ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްއޮޅުންފިލާ ްފަަދްފުރިހަމައަށް ރާ

ްގޮތަކަށްްރިޕޯޓުްކުރެވިފައިްވ ތޯއެވެ.
ް

 )ފީޗަރ/ރިޕޯޓު(2ްޖަދުވަލުް
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c 

ް
ް

 ކައުންސިލްްްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
ްދިވެހިރާއްޖެްމާލެ،

ް
(ްގެްބ ނުމަްށޓަކައިްއެކުލަވާލާފައިވާްޖަދުވަލެކެވެ.ްިމްށވަނަްމާްއދާގެް)6ްމިއީ،ްމިްއުސޫލުގެްް .1ްތަޢާރަފުް

ް 2ްްޖަދުވަލުގެ ްފެށިގެން ްނަންބަރުްނ ްނަްނބ5ްަވަނަ ްބަޔާންކޮށްވަނަ ްނިޔަލަށް ފައިާވްުރގެ
ްމާކުސްދ ނީ، ްްގޮތުގެމަތިން ްއުސޫލުގެ ް)3ްމި ްމާއްދާގެ ްފޮޓޯްއވަނަ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގައި )

ްފޮޓޯ،ްސްޕޯޓްސްްއެސ ،ްފޮޓޯްސްޓޯރީ،ްޮފޓޯް،ފޮޓޯްކުރާބ ނުންްނޫސްވެރިކަމުގައި)ްޖާރނަލިޒަމް
ް.ދާއިރާއަށެވެް(ްގެޕޯޓްރެއިޓްގައިވާ

ްމިންގަނޑުްއަޚުލާޤީ
ްމިންވަރުްްހިފަހައްޓައިފައިވާ

ްމިންގަނޑުްްނޫސްވެރިކަމުގެްް .2 ްްއަޚުލާޤީ ްމިންވަރު: ްކަނޑައެޅިފައިވާްހިފަހައްޓައިފައިވާ ްބަޔަށް މި
10ްް ްދިނުމުގައި ްއެކުލަވާލާފައިވާް)ދިހައެއް(ްމާކުސް ްކައުންސިލުން ްމީޑިއާ ބަލާނީ،ްމޯލްޑިވްސް

ްއިވާްމާއްދާތަކަށެވެ."ދިވެހިްމީޑިއާގެްހަމަތަކާއިްއަޚުލާޤީްމިންގަނޑު"ްގަ
 )ހ(ްމޯލްޑިވްސްްމީޑިއާްކައުންސިލުގެްއަޚްލާގީްމިންގަނޑުްހިފަހައްޓާފައިވާްމިންވަރު.ް

ްޖާރނަ ް)ފޮޯޓ ްފަާރތްތައް: ްދެިވފައިވާ ްކްރެޑިޓް ްރީޓަޗިންގް)ށ( ްއެޑިޓަރ، ްފޮޓޯ ލިސްޓް،
ްއާޓިސްޓް،ްގްރެފިކްސް،ްއެހެނިެހން(.

ް
ްއާންމުންަނށްްހުށަހެޅުން:ްއެއްގޮތަށްްްދ ހައާްްންމުްއާްްމުޖުތަމަޢުގެްް .3ްފެންވަރުްްހުށަހެޅުމުގެ ްމާނައަކީ، ްއެނގް ްމީގެ

ްްކޮންސެޕްޓްްމާނައިގައި ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްމި ްމާކުސ40ްްހުށަހެޅުމެވެ. ް)ސާޅީސް(
 ދިނުމުގައިްބަލާނީްތިރީގައިވާްކަްނތައްތަކެވެ.

ް)ފެކްޓް ްެވލިއު ްޖަރނަލިސްޓިކް ްމުުޖަތޢަް)ހ( ްކުރާނ ްހިމަނައިފައިވުމާއި ްއަސަރެއް ްހެޔޮ ށް
 ފޮޓޯއެއްްކަމުގައިވުން.(
ް)ށ(ްފޮޓޯިއންްދ ހަވާްމާނަ.

ް)ނ(ްކޮމްޕޮޒިޝަންް)ތަސްވީރުްއެކުލެވިގެންވާްބައިތައް.(ް
ްއިްކެޕްޝަނާްތަސްވީރާްއޮތްްގުޅުން.ް)ރ(ްކެޕްޝަންގެްފެންވަރާ

ް)ބ(ްއެކްސްޕޯޝަރް)ވައިޓްބެލަްނސްްއަދިްލައިޓްްބެލަންސް.(
ްް

ްހަމަތައްްގެނޫސްވެރިކަމު
ްމިންވަރުްްހިފަހައްޓާފައިވާ

4. ްް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްތިރީގައިވ26ްްާމި ްބަލާނީ ްދިނުމުގައި ްމާކުސް )ސައްބީސް(
ްކަންތައްތަކެވެ.

 މިންވަރު.ްދީފައިވާްސަމާލުކަންްފަރާްތަތކަށްްނ ހިމެް)ހ(ްމަޞްލަޙަތު
 )ށ(ްޝުޢޫރާއިްއިޙުސާސްްގެނެސްދީފައިވާްމިންވަރު.

 )ފޮޓޯްޖަރނަލިޒްމްް(3ްޖަދުވަލުް
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 ަމށްޓަކައިްއުފުލިްތަކުލީފު.ް)ނ(ްފޮޓޯްނެގު
ް

ްމަޤުޞަދުްނޫސްވެރިކަމުގެ
ްމިންވަރުްޙާޞިލުވެފައިވާ

5. ްް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްފޮޓޯގ24ްެމި ްބަލާނީ ްދިނުމުގައި ްމާކުސް ްސަބަުބްން)ސައުވީސް(
ްެއް ްމީހަަކށް ްބަލާ ްނުވަތަ ްމައްޗަްށ ްފުރިހަމަކަމެއްގެ ްލިިބފައިވާ ްރިޕޯޓަްށ ްނުވަތަ ޚަބަރަށް

ްިމންވަރުެގްފޮޓޯއެއްގެ ްހުއްޓުވައިފާނ  ްނަަޒރު ްބަލާީމހާގެ ްނުވަަތ ްފޯރަފާނ  ްނުފޫޒެއް ްސަބަުބން
ްމައްޗަށެވެ.

ް
ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް
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ް
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ް
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ް

ް
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c 

ް
ް

 ކައުންސިލްްްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
ްދިވެހިރާއްޖެްމާލެ،

ް
ދުވަލެކެވެ.ްިމްޖަ(ްގެްބ ނުމަްށޓަކައިްއެކުލަވާލާފައިވާްށވަނަްމާްއދާގެް)6ްމިއީ،ްމިްއުސޫލުގެްް .1ްތަޢާރަފުް

ް 2ްްޖަދުވަލުގެ ްފެށިގެން ްނަންބަރުްނ ްބަޔާންކޮށްފައިާވ5ްްވަނަ ްނިޔަލަށް ްނަްނބަުރގެ ވަނަ
ް ްުއސޫލުގެ ްމި ްމާކުސްދ ނީ، ްމާއްދާގ3ްެގޮތުގެމަތިން ްްވަނަ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯް)ވ(ްގައި

ްޑޮކިއުމެންޓް ްނިވްސް ްވީޑިއޯ، ްބްރޯޑްކާސްޓް ްވީިޑއޯ، ް)އޮންލައިން ްގެްްރީ(ޖަރނަލިޒްމް
 ދާއިރާއަށެވެ.

ްމިންގަނޑުްއަޚުލާޤީ
ްމިންވަރުްްހިފަހައްޓައިފައިވާ

ްމިންގަނޑުްްނޫސްވެރިކަމުގެްް .2 ްްއަޚުލާޤީ ްމިންވަރު: ްކަނޑައެހިފަހައްޓައިފައިވާ ްބަޔަށް ޅިފައިވާްމި
ްއެކުލަވާލާފައިވ10ްްާ ްކައުންސިލުން ްމީޑިއާ ްބަލާނީ،ްމޯލްޑިވްސް ްދިނުމުގައި )ދިހައެއް(ްމާކުސް

ްޑިއާގެްހަމަތަކާއިްއަޚުލާޤީްމިންގަނޑު"ްގައިވާްމާއްދާތަކަށެވެ.މީ"ދިވެހިް
 )ހ(ްމޯލްޑިވްސްްމީޑިއާްކައުންސިލުގެްއަޚްލާގީްމިންގަނޑުްހިފަހައްޓާފައިވާްމިންވަރު.ް

ރެޑިޓްްދެވިފައިާވްފަރާްތތައް:ް)ޕްރޮޑިއުސަރ،ްކެމެރާމަން،ްއެންކަރ،ްވީޑިއޯްއެޑިޓަރ،ް)ށ(ްކް
ްނެރ ޓަރ ްޑިޒައިނަރޓަރައިްސްކްރިޕްޓް، ްގްރެފިކް ްކަލަރިސްޓް، ްރ، ްފުޓ ޖްް، ލައިބްރަރީ

ް)ކްރެޑިޓް(،ްނެޗުރަލްްސައުންޑް،ްއެހެނިހެން(.
ް

ްއާންމުންަނށްްހުށަހެޅުން:ްއެއްގޮތަށްްްދ ހައާްްއާންމުްްމުޖުތަމަޢުގެްް .3ްފެންވަރުްްހުށަހެޅުމުގެ ްމާނައަކީ، ްއެނގް ްމީގެ
ްކަްކޮންސެޕްޓްްމާނައިގައި ްބަޔަށް ްމި ްނހުށަހެޅުމެވެ. ްމާކުސ40ްްްޑައެޅިފައިވާ )ސާޅީސް(

 ދިނުމުގައިްބަލާނީްތިރީގައިވާްކަްނތައްތަކެވެ.

ް)ފެކްޓް ްވެލިއު ްމުް)ހ(ްޖަރނަލިސްޓިކް ްހިމަނައިފައިވުމާއި ްހިސާބު ްތަފާސް ްހެޮޔްއަދި ޖުތަޢަށް
 އަސަރެއްްކުރާނ ްވީޑިއޯއެއްްކަމުގައިވުން.(

ްް()ށ(ްކޮމްޕޮޒިޝަންް)ވީޑިއޯްއެކުލެވިގެންވާްބައިތައް.
ް)ނ(ްނެރ ޝަންްހިެމނ ްވީޑިއޯއެއްްނަމަްމަންޒަރާއިްނެރ ޝަނާްއޮތްްގުޅުމާއިްފެންވަރު.ް

ް)ރ(ްއެކްސްޕޯޝަރ
ް)ބ(ްއެޑިޓިންގ

ްް

ްހަމަތައްްނޫސްވެރިކަމުގެ
ްމިންވަރުްްފައިވާހިފަހައްޓާ

ް.)ތިރީސް(ްމާކުސްްދިނުމުގައިްބަލާނީްތިރީގައިވާްކަންތައްތަކެވ30ްެމިްބަޔަށްްކަނޑައެޅިފައިވާްް .4

 މިންވަރުްދީފައިވާްފުރުސަތާއިްސަމާލުކަންްފަރާްތަތކަށްްހިމެނ ް)ހ(ްމަޞްލަޙަތު

 )ވީޑިއޯްޖަރނަލިޒްމްް(4ްޖަދުވަލުް
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 )ށ(ްޝުޢޫރާއިްއިޙުސާސްްގެނެސްދީފައިވާްމިންވަރު.
 ކަިއްއުފުލިްތަކުލީފު.ް)ނ(ްމަންޒަރުތައްްނެގުމަްށޓަ

ް

ްމަޤުޞަދުްނޫސްވެރިކަމުގެ
ްމިންވަރުްޙާޞިލުވެފައިވާ

5. ްް ްކަނޑައެޅިފައިވާ ްބަޔަށް ްރިޕޯޓުކުރި)ވ20ްިމި ްބަލާނީ ްދިނުމުގައި ްމާކުސް މައްސަލަްްހި(
ްނާރާް ްއޮޅުން ްފަރާތަށް ްއަމާޒުވާ ްވ ތޯއާއި ްހުށަހެޅިފައި ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްއޮޅުންފިލާ ފުރިހަމައަށް

ކަށްްރިޕޯޓުްކުރެވިފައިްވ ތޯއެވެ.ްއަދިްފެށިގެންްނިމެްނެދންްބަލާމީހާގެްޝައުގުވެރިކަްންފަދަްގޮތަ
ްހުަށހެޅިފައިްވ ތޯއެވެ.ްނުގެއްލ ފަދަްގޮތަކަށް

ް

-------------------------------------ް

ް

ް
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cް

ް
 ކައުންސިލްްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
ްދިވެހިރާއްޖެްމާލެ،

ް

ްްހުށަހަޅާްފޯމުްނޫސްވެރިކަމުގެްއިނާމަށްްނަންް
ް

ްމަޢުލޫމާތު:.ްނޫސްވެރިޔާގ1ްެ
ް

ްް:ނަންްފުރިހަމަ

ްް:އެޑްރެސްދާއިމީް

ްް:މިހާރުްއުޅ ްއެޑްރެސް

ްް:ނަންބަރުްކާޑުްއަންގައިދ ްދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ްް:ނަންބަރުްފޯނުްގުޅ ނެ

ްްއީމެއިލް:

ްް:މީޑިއާްއަދާކުރާްވަޒީފާ

ްް:މުއްދަތުްހ ދަވިްވަޒީފާގައި
ް

ްށްްހުށަހަޅާްދާއިރާ:ނާމަ.ްއ2ްި
ް

ްމިްފާހަގަްޖައްސަވާށެވެ!ް✓ށްްހުށަހަޅާްދާއިރާގައި،ްއިނާމަ

2ްކެޓަގަރީް 1ްކެޓަގަރީްްް ް

 ދާއިރާތައްް ޕްރިންޓްް އޮންލައިންް ޓީވީް

ްތަޙްޤީގީްނޫސްވެރިކަންް)އިންވެސްޓިގ ޓިވްްޖާރނަލިޒަމް(   

 އިޖުތިމާއީ،ްތާރީޚާއިްސަޤާފަތް،ްފަންނުވެރިކަންް   

ްވެއްޓާއިްދެމެހެއްޓެނެވިްތަރަްއޤީމާތި   

ްސިޔާސީް   

ްޤާނޫނީްއަދިްޝަރުއީ   

ްޞާދުއިޤުތިްވިޔަފާރިއާއި   

ްވަރުްކުޅި   

ްްޖާރނަލިޒަމްްފޮޓޯ   

ްވީޑިއޯްޖާރނަލިޒަމް   

ް/ްރިޕޯޓްްްފީޗަރ   
ް

 5ޖަދުވަލުް
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ް

ތަކެތި:3 ް.ްމިްފޯމާއެކުްހުށަހަޅަންޖެހް 
ް

ްހިރައްޔިތެއްކަންްއަންގައިދ ްކާޑުގެްކޮޕީ.ނޫސްވެރިޔާގެްދިވެކުރިމަތިލިްއިނާމަށްްް .1

ްމަދުވެގެންްދެމެދު،ްދުވަހާްވަނ31ްަްމަހުގެންބަރުޑިސެްފެށިގެންްްހުންދުވަްވަނ1ްަްމަހުގެްޖަނަވަރީްއަހަރުގެްވަނ2ް019ްަ .2
ްދުވަހު،ްމީޑިއާއެއްގައިްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާްކަމުގެްލިއުން.ްމަސް(ްނުވައެއް)9ްްޖުމުލަ

ްއިޖުތިމާއީ)ްތެރެއިންްދާއިރާތަކުގެްހުށަހެޅ ްއިނާމަށްް .3 ްޖާރނަިލޒަމް(، ް)އިންވެސްޓިގ ޓިވް ްނޫސްވެރިކަން ްތާރީޚާއިްތަޙްޤީގީ ،
ްފަންނުވެރިކަސަޤާފަ ްް،ންތް، ްތަރައްޤީ، ްދެމެހެއްޓެނެވި ްޤާނޫނީްޝަރުޢީްްސިޔާސީ،ިތމާވެއްޓާއި އާއިްްވިޔަފާރިް،އަދި

ްރިޕޯޓް(2ްޚަބަރާއ3ްްި)ްއުފެއްދުމެއ5ްްްދާއިރާއިންްކުރިމަތިލި(ްގެކުޅިވަރުް،ގެއިޤުތިޞާދު

ް.ފެއްދުންއު(ްފަހެއް)5ްްހުށަހަޅާނަމަްދާއިރާއިންްފީޗަރް/ްރިޕޯޓްް .4

5. ްް ްއޮތްްކުރެވުނުއިރުްޝާއިޢު)ްޮފޓޯް(ހެއްފަ)05ްްކޮްށފައިވާްޝާިއޢުްހުށަހަޅާނަމަ،ްދާއިރާއަށްްްޖާރނަލިޒަމްފޮޓޯ
ްމަޢުޟޫއަކަށްްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.03ްފޮޓޯްސްޓޯރީ/ފޮޓޯްއެސ ްހުށަހެޅުމުގައިްް(.ކެޕްޝަނާއެކު

ް.ވީޑިއޯް(ހެއްފަ)5ްްހުށަހަޅާނަމަްދާއިރާއަށްްވީޑިއޯގްރަފީގެް .6

ް.ލިސްޓު(ްގެ.އެލް.އާރް.ޔޫ)ްލިންކްތަކުގެްްތަކެތީގެްކުރެވިފައިވާޝާއިޢުްްނޫސްތަކުގައިްންއޮންލައިް .7
ް

 

ްމަ • ބައިންޑްްކުރާނަމަްްންވާނެއެވެ.ކޮޕީްހިމަނަ)ތިނެއް(3ްްގެްއްމެޔުްމެްލިކޮންގައިްހިމެނ 4ްްއާއ3ްްިތީގައިވާްތަކެތީގެްތެރެއިން
ް.ޓްްވަކިްވަކިންނެވެ)ތިނެއް(ްސ3ްެބައިންޑްްކުރަންވާނީް

ް.ގައެވެނުވަތަްޕެންޑްރައިވްްްޑީވީޑީްނުކުރެވ ްރީރައިޓްް،ސީޑީްނުކުރެވ ްރީރައިޓްްވާނީްްންށަހަޅަހުްފޮޓޯްއަދިްވީޑިއޯ •
ް.ނުގަނެވ ނެއެވެްލައެއްބަްތަކެތިްވާފޮނުްޒަރީއާއިންްއީމެއިލުގެ •
ްތާރީޚުްްޓެލެކާސްޓްކުރިްުނވަތަްކުރިބްރޯޑްކާސްޓްްވަތަނުްޝާއިޢުކުރިްއެއްޗެއްްއެްނީވާހުށަަހޅަންްއެއްޗެއްްކޮންމެްހުށަހަޅާ •

ް.ގޮތަށެވެްއެނގ ނ 

ް.ްއިޤުރާރު:4
ް

ްނޫސްވެ ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިނާމަށް ްފޯުމން ްމި ްއުފެއްުދންތަކަކީ، ްހުށަހަޅާފައިވާ ްިމްމިފޯމާއެކު ްއިޤުރާރުވެ، ްކަމަށް ްއުފެއްދުންތައް ރިޔާގެ
ްވަނަްބައިގައިްސޮއިކުރަމެވެ.5ްފޯމުގެް

ް

ްގެ:މުްހުށަހެޅިްފަރާތުް.ްފ5ްޯ

ް:ނޫސްވެރިޔާ/އަމިއްލަްް:މުއައްސަސާް

ްްސޮއި:ްްސޮއި:

ްްނަން:ފުރިހަމަްްްނަން:ފުރިހަމަް

ްްއެޑްރެސް:ްްމަޤާމު:

ްްއައިޑީްކާޑުްނަމްބަރު:ްްއީމެއިލް:
ް

ްޑު:ތައްގަ
ްްފޯނުްނަމްބަރު:ް

ްްއީމެއިލް:
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ް
 ކައުންސިލްްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
ްޖެދިވެހިރާއްްމާލެ،

ް

ް .1ްތަޢާރުފުް (ްގެްބ ނުމަްށޓަކައިްއެކުލަވާލާފައިވާްޖަދުވަލެކެވެ.ްިމްފވަނަްމާްއދާގެް)3ް،ްމިްއުސޫލުގެްމިއީ
ް ްކަންތައ2ްްޖަދުވަލުގެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގައި ް)ހ( ްނަންބަރުެގ ްވަނަ ްމިްމާކުތަކަށް ސްދ ނީ،
ް ް)3ްއުސޫލުގެ ްމާއްދާގެ ްއުންމީދީފވަނަ ްެއންމެ ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ްގައި ނޫސްވެރިޔާްް(

ްށެވެ.ހޮވުމަ
ް

ް)ހ(ްއެންމެްއުންމީދީްނޫސްވެރިޔާްހޮވުމަށްޓަކައި،ްބަާލނެްކަންތަްއތައްްތިރީގައިްމިވަނީއެވެ.ް .2ްސްދ ްބައިތައްމާކު
ް
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ްތެރެއި ްކަންކަމުގެ ްބަާޔންކޮށްފައިވާ ް)ހ(ްގައި ްބައިގެ ްކަމަކަށްްންކޮ)ށ(ްމި ސްދ ނީ،ްްމާކުންމެ
0ްް 5ްްއިން ްޖުމުލަ ްކަނޑައެޅިފައިވަނީ ްބަޔަށް ްއެ ްސަތ ކަ(100ްްއަށެވެ. )އެއް

ްސްއެވެ.މާކު
ް
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cް

ް
 ކައުންސިލްްމީޑިއާްމޯލްޑިވްސް
ްދިވެހިރާއްޖެްމާލެ،

ް
ް

ްއަށްްނަންްހުށަހަޅާްފޯމުްއެންމެްއުންމީދީްނޫސްވެރިޔާ
ް

ްމަޢުލޫމާތު:ްޔާގެްނޫސްވެރިްް.ްހުށަހަޅ1ްާ
ް

ްް:ނަންްފުރިހަމަ

ްް:އެޑްރެސްްއުޅ ްމިހާރު

ްް:އެޑްރެސްްދާއިމީ

ްް:ނަންބަރުްކާޑުްއަންގައިދ ްދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ްް:ނަންބަރުްފޯނުްގުޅ ނެ

ްްއީމެއިލް:

ްް:މުއްދަތުްހ ދަވިްފާގައިވަޒީ

ް

ް.ްނޫސްވެރިޔާގެްނަންްހުށަހަޅާްމީޑިއާގެްމަޢުލޫމާތު:2
ް

ްް:ނަންްމީޑިއާގެ

ްް:އެޑްރެސް

ްް:ރަޖިސްޓްރީްނަންބަރު

ްް:ނަންބަރުްފޯނުްގުޅ ނެ

ްްއީމެއިލް:

ް

ގޮތުންްހުށަހެޅިްތަކެތީގެްލިސްޓު:ގެްމަސައްް.ްމިްފޯމުގައިވާްނޫސްވެރިއ3ްާ ްކަތާގުޅް 
ް

1. ް ް

2. ް ް

3. ް ް

4. ް ް
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5. ް ް

6. ް ް

7. ް ް

8. ް ް

9. ް ް

10. ް ް

11. ް ް

12. ް ް

13. ް ް

14. ް ް

15. ް ް

16. ް ް

17. ް ް

18. ް ް

ްހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މިްފޯމާއެކުްފައިްގަނޑެއްގައިްލިޔެްޖެނަމަ،ްއިތުރުވިއްމިބައިގަިއްނުލިޔެްހުށަހަޅާތަކެތީގެްލިސްޓު

ް
 ނޫސްވެރިޔާގެްދިވެހިރައްޔިތެއްކަންްއަންގައިދ ްކާޑުގެްކޮޕީްހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. •
ްންވާނެއެވެ.ްހުށަހަޅަ)ތިނެއް(ްކޮޕ3ްީމެއްގެްލިޔުހުށަހަޅާްކޮންމެް •
ް.ގައެވެނުވަތަްޕެންޑްރައިވްްްޑީވީޑީްނުކުރެވ ްޓްރީރައި،ްސީޑީްކުރެވ ނުްރީރައިޓްްވާނީްްހުށަހަޅަންްފޮޓޯްއަދިްވީޑިއޯ •
ް.ނުގަނެވ ނެއެވެްބަލައެއްްތަކެތިްފޮނުވާްޒަރީއާއިންްއީމެއިލުގެ •
ްތާރީޚުްްޓެލެކާސްޓްކުރިްުނވަތަްބްރޯޑްކާސްޓްކުރިްނުވަތަްޝާއިޢުކުރިްއެއްޗެއްްއެްހުށަަހޅަންވާނީްއެއްޗެއްްކޮންމެްހުށަހަޅާ •

ް.ވެގޮތަށެްއެނގ ނ 
ް

ް.ްއިޤުރާރު:4
ް

ްވަނަްބައިގައިްސޮއިކުރަމެވެ.5ްމިފޯމާއެކުްހުށަހަޅާފައިވާްމަޢުލޫާމތަކީްޞައްޙަްތެދުްމަޢުލޫމާތުްކަމަށްްއިޤުރާރުވެ،ްމިްފޯމުގެް
ް

ްފަރާތުން:ް.ްފޯމުްހުށަހެޅިްމީޑިއާގ5ްެ
ް

ްްްސޮއި:

ްް:ނަންްފުރިހަމަ

ްމީޑިއާގެްތައްގަނޑުްްމަޤާމު:
 


