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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު 
 

 މަޢުލޫމާތު:. ނޫސްވެރިޔާގެ 1

 

  ފުރިހަމަ ނަން:

  އެޑްރެސް:ދާއިމީ 

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:

  ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

  އީމެއިލް:

  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީޑިއާ:

  ވަޒީފާގައި ހޭދަވި މުއްދަތު:

 

 ށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާ:. އިނާމަ 2

 
 މި ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވެ! އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާގައި، 

 
 

 ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް(

 
 

 ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ ދެމެހެއްޓެނިވި 

 
 

 ސިޔާސީ

 
 

 ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ 

 
 

 ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދު 

 
 

 ރިޕޯޓް  / ފީޗާ
 

 
 

 ކުޅިވަރު 

 
 

 ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް 

 
 

 ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް 

 
 

 ޖާރނަލިޒަމްއޯޑިއޯ 

 
 

 ނިއުސް ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރޭޝަންސް 
 

 

 . މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:3

 

 ނޫސްވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.ކުރިމަތިލި އިނާމަށް   .1

2.  
 9ޖުމުލަ  މަދުވެގެން ވަނަ ދުވަހާ ދެމެދު، 31މަހުގެ ޑިސެންބަރުވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  1މަހުގެ  ޖަނަވަރީވަނަ އަހަރުގެ  2020

 )ނުވައެއް( މަސް ދުވަހު، މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިއުން.

 7ޖަދުވަލު 



 

2 

3.  
ވިޔަފާރިއާއި ، ޝަރުއީ އަދި ޤާނޫނީ، ސިޔާސީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއިނާމަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން 

 3ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓުކުރަން ބޭނުންވާ ، ންއުފެއްދު  12ދާއިރާއިން  ކުރިމަތިލިކުޅިވަރު( ، އިޤުތިޞާދު
 ރުން.ކު އުފެއްދުމެއް ފާހަގަ

އެހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން )ތިނެއް( އުފެއްދުން.  3ތަޙްޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖާރނަލިޒަމް( ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާނަމަ   .4
 އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓުކުރަން ބޭނުންވާ އުފެއްދުމެއް ފާހަގަ ކުރުން.

 ( އުފެއްދުން.ފަހެއް) 5ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާނަމަ ފީޗަރ / ރިޕޯޓް   .5

ފޮޓޯ  ކެޕްޝަނާއެކު(. އޮތް( ފޮޓޯ )ޝާއިޢު ކުރެވުނުއިރު ބާރަ) 12ކޮށްފައިވާ  ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ޝާއިޢުފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް   .6
 މަޢުޟޫއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 03ސްޓޯރީ/ފޮޓޯ އެސޭ ހުށަހެޅުމުގައި 

 ( ވީޑިއޯ.އް ތިނެ) 3ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާނަމަ  ވީޑިއޯގްރަފީގެ   .7

 )ފަހެއް( އޯޑިއޯ. 5ހުށަހަޅާނަމަ  އޯޑިއޯ ޖާނަލިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް  .8

9.  
)ފަހެއް( ވިޝުއަލްސް ޝާއިޢު  5ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ނިއުސް ގްރެފިކްސް އާއި އިލަސްޓްރޭޝަންގެ 

 .ކުރެވުނުއިރު އޮތް ގޮތަށް

 އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިންކްތަކުގެ )ޔޫ.އާރް.އެލް.ގެ( ލިސްޓު.  .10

 އެނގޭނެ ލިސްޓް.ގުރޫޕު ހުށަހެޅުމެއްނަމަ ބައިވެރިންގެ ނަމާއި ކުރި މަސައްކަތް   .11

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ   .12

 ސީވީ   .13

 )އެކެއް( ސެޓު އަދި ސޮފްޓް ކޮޕީ ޕީޑީއެފް ފޯމެޓަށް ހުށަހެޅުން. 1ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ހާޑްކޮޕީ   .14

 ޯގައެވެ.އެއްނުވަތަ ޕެންޑްރައިވް ރީރައިޓް ނުކުރެވޭ ޑީވީޑީ ،ން ވާނީ ރީރައިޓް ނުކުރެވޭ ސީޑީށަހަޅަހުއަދި ފޮޓޯ  އޯޑިއޯ، ވީޑިއ 
  ްތަކެތި ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ވާފޮނު އީމެއިލުގެ ޒަރީއާއިނ 
 ާނީ އެ އެއްޗެއް ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ޓެލެކާސްޓްކުރި ތާރީޚު އެނގޭނޭ ގޮތަށެވެ.ވާ ހުށަހަޅަން ކޮންމެ އެއްޗެއް  ހުށަހަޅ 

 . އިޤުރާރު:4
 

ވަނަ  5މި ފޯމުގެ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އުފެއްދުންތަކަކީ، މި ފޯމުން އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާގެ އުފެއްދުންތައް ކަމަށް އިޤުރާރުވެ، 
 ބައިގައި ސޮއިކުރަމެވެ.

 

 . ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:5

 :ނޫސްވެރިޔާ/އަމިއްލަ  :މުއައްސަސާ 

  ސޮއި:  ސޮއި:

  ނަން:ފުރިހަމަ   ނަން:ފުރިހަމަ 

  އެޑްރެސް:  މަޤާމު:

  އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު:  އީމެއިލް:

 
 ތައްގަޑު:

 
 

  ފޯނު ނަމްބަރު:

  އީމެއިލް:
 


