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 ދ   ކައުންސިލުން މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް
 އުސޫލު  ދިނުމުގެ އިނާމު  ނޫސްވެރިކަމުގެ

  
ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަާބވާންޖެހ  ހަމަތަކާއި، އަޚްލާީޤ މީޑިއާގައި ، މި އުސޫލަކީ)ހ(   .1 ފާއި ނަން ތައާރަ

ނޑުތަކަށް ތަބާެވ، ރަނަގޅު ފެންވަރެއްގައި  ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްކުރާ މިންގަ
 އެކުލަވާލާފައިވާ  ޓަކައިއިނާމުދިނުަމށް ހިތްވަުރ ދިނުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށް، މަސައްކަތް

 ލެކެވެ.ސޫއު
 

ީނ، "މޯްލޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންދ  ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމުގެ އުސޫލަށް ކިޔާ)ށ( މި 
 " އެވެ.އުސޫލު

 
މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތަބާވާންެޖހ  ހަމަތަކާއި،  މަޤުޞަދަކީ އުސޫލުގެމި   .2 މަޤުޞަދު

ނޑުތަކަށް ަތބާވެ،  ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ  މަސައްކަތްކުރާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އަޚްލާޤީ މިންގަ
 ދިނުމެވެ. ދިވެހި ޫނސްވެރިންނަށް ހިތްވަރު ފާހަގަކޮށް، މަސައްކަތް

އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވ  
 ދާއިރާތައް

 ދާއިރާއަކަށެވެ. ( ބާރަ) 12މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވ ނީ،   .3
 އެ ދާއިރާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 
 (ިއންވެސްޓިގ ޓިވް ޖާރނަލިޒަމްނޫސްވެރިކަން )ތަޙްޤީގީ )ހ( 
 ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ  ދެމެހެއްެޓނިވި)ށ( 

  ( ސިޔާސީނ)
  ޤާނޫނީ އަދި ( ޝަރުއީރ)
  އިޤުތިޞާދު ( ވިޔަފާރިއާއިބ)
  ( ކުޅިވަރުޅ)
  ޖާރނަލިޒަމް ( ފޮޓޯކ)

 
 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
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 ޖާރނަލިޒަމް އޯ( ވީޑިއ)
  )ވ( އޯޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް

 ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރ ޝަންސް)މ( ނިއުސް 
 / ރިޕޯޓް ( ފީޗަރފ)
 އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު( ދ)

 
އެންމެ އުންމީދީ ( ދާއިރާެގ ތެރެއިން ބާރަ) 12ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3މި އުސޫލުގެ 

ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުންވެސް އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ، މި  ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު 
ނޫސްވެރިކަމުގެ ިއނާމަށް ނަްނ ހުށަހަޅާ ފޯުމ ( ގައި ހިމަނާފައިވާ 5އުސޫލުގެ )ޖަދުވަލު 

  މެދުވެރިކޮށެވެ.
 

އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ކެޓަގަރީތަކަށް އިނާމު ދެވ ނީ ހުށަހަޅާ 
 ުމގެ /މުސައްނިފުންގެ ނަމަށްވުރެ އުފެއްދުމަސައްކަތަށެވެ. އަދި އިނާމު ިދނުމުގައި މުސައްނިފު

 އިސްކަންދެވ ނެއެވެ. ފެންވަރަށް  އާއި އޯޑިއޯ()ލިޔުން، ތަސްވީރު، ވީޑިއޯ
 

އިނާމު ދެވ  ދާއިރާތައް 
 މާނަކުރާ ގޮތް

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާަތއް މާނަކުރާ ގޮތް ތިރީގަިއ  3މި އުސޫލުގެ   .4
  މިވަނީއެވެ.

 
މިއީ، ރާއްޖ ގައި  ދާއިރާ: (ގެ ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގ ޓިވް ޖާރނަލިޒަމް)ހ( 

ޖިނާއީ، ވިޔަފާރިއާއި ކޮރަޕްޝަންއާއި އިންސާނީ ހިނގާފައި ހުރި އަދި ހިނގަމުންދާ 
ކުގެ މައްޗަށް ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ފުންކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާފަިއވާ ރިޕޯޓްތަޙައްގުތަކާއި 

. ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުްނތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެތަޙްޤީގާއި ދިރާސާކޮށް އުފައްދާަފއިވާ 
ނަަމ ިމ ތެއް ވާގެ ފަރާތުން ެފންމަތިވާ ަމޢުލޫމާމީގެތެރ ގައި ވިސަލްބްލޯވާރސް

 ިމ ދާއިރާއަކަށް ޚަބަރެއް ހުށައެއް ނ ޅ ނެއެވެ. ނިދާނެއެވެ.ހުށަހެޅުމުގައި ހިމެ
 

  އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ )ށ( 
ތިމާވެއްޓާއި ފަންނުވެރިކަމާއި  ތާރީޚާއި ސަޤާފަތާއިމިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި 

ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނ   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދާއިރާއިންއަދި އިޖުތިމާއީ
 ލުގެ ބ ނުމަށްޓަކައި މިދާއިރާތައް މާނަކުރާގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.މި އުސޫދާއިރާއެވެ. 

 
 ޢާންމު  އާދަކާދަތަކާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ތަޢުލީމާއި، މިއީ، ޞިއްޙަތާއި، :)އިޖުތިމާއީ(
 ބާރުއަޅާ  ރަނގަޅުކުރުމަށް ދިރިއުޅުން އިޖްތިމާޢީ  ކަންތައްތަކާއި، އަސަރުކުރާ ދިރިއުޅުމަށް

 ނޫސްވެރިކަމުގެ ުއފައްދާ ހ ލުންތެރިކުރުމަށް ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކާއި،
 އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ.
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އި އާކިއެލޮޖިކަލް ހޯދުންތަްއ މިއީ، ތާރީޚާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަކާ :)ތާރީޚާއި ސަޤާފަތް(
 ގުޅުންހުރި ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ.އަދި ސަޤާފަތާ 

 
އި ކުރެހުންތެރިކަން، ލަވަޔާއި މިއުޒިކް، ފިލްމާ އާރޓްއާއި މިއީ، :)ފަންނުވެރިކަން(
ލިޔެފައިވާ ވާހަކައާއި ގުޅ ގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ  ކެއްކުމާއި އަދި، މުނިފޫހިފިލުވުން

 ކެއްކުމުގެ ރެސިޕީ އަދި  ނަޒަރަކުން އުފައްދާފައިވާ ޚަބަރާއި ރިޕޯޓް. މި ދާއިރާގައި
 ވާހަކައެއްގެ ސިފައިގައި އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިގެން ނުވާެނއެވެ.

 
ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ނެތި މިއީ، ރާއްޖ ގެ  )ތިމާވެއްޓާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ(:

ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އަިދ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އިކޯސިސްޓަމްތަކާއި ދޫނި ސޫާފ 
 ތިމާވެށީގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި ސްޓްރައިވިންގ އެންވައިރްމެންޓަލް ޖަސްޓިސް، ސޫފި،

އި ދެމެހެއްޓެނިިވ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ގެއްލުންދެނިވި
  ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. އުފައްދާފައިވާ ހިމެނ ގޮަތށް ތިމާވެށި ކުރިއެރުވުމަށް

 
 ސިޔާސީ  ޕާޓީތަކާއި، ސިޔާސީ މަޖިލީހާއި، މިއީ، ރައްޔިތުންގެ ދާއިރާ: ( ސިޔާސީ ނ)

 ކުރެވެމުންދާ  ތަންފީޒު ިހންގުމަށް  ދައުލަތް ތިއްބަވާ ބ ފުުޅންނާއި، މަޤާމުތަކުގައި
 އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފައްދާ ގުޅ ގޮތުން ސިޔާސަތުތަކާ

 
 ހިނގަމުންދާ ދާއިރާގައި ޤާނޫނީ އަދި މިއީ، ޝަރުޢީ  ދާއިރާ: ޤާނޫނީ  އަދި  ( ޝަރުޢީ ރ)

 ޤަޟިއްޔާތަކާއި، ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ކޯޓަށް މައްސަލަތަކާއި،
 ކަމަށް އެކަން ކަންކަމާއި، ދާއިރާގެ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ޤަޟިއްޔާތަކާއި، ނިމިފައިވާ
 އުފައްދާ ގުޅ ގޮތުން އެއިން ކަމަކާ ނުވަތަ ހާމަކޮްށދިނުާމއި، އެކަންކަމާ ބަދަލުތައް އަންނަ

 އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ
 

 އެ ޙާލަަތށް ޙާލަތާއި، އިޤުތިޞާދީ މިއީ، ވިޔަފާރިއާއި ދާއިރާ: އިޤުތިޞާދުގެ  ( ވިޔަފާރިއާއި ބ)
 އިޤުިތޞާދު  ފުުރޞަތުތަކާއި، އިުޤތިޞާދީ ބަދަލުތަކާއި، އަތުވެދާނެ ނުަވތަ އަންނަމުންދާ

 ނޫސްވެރިކަމުގެ  ުއފައްދާ ގުޅ ގޮތުން ކަންތައްތަކާ ކުރެވިދާނެ ކުރުމަށް ރަނގަޅު
 އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ.

 
 ކުޅިވަރު  ބ ރުގެ ބައިވެރިވާ ރާއްޖެ  އަދި  ބާއްވާ މިއީ، ރާއްޖ ގައި ދާއިރާ: ( ކުޅިވަރުގެ ޅ)

 ކުޅިވަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވ   ކުރިއެރުވުމަށް ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކާއި، މުބާރާތްތަކާއި
 މަޢުލޫމާތުތަުކގެ  ފަރާތްތަކުގެ ގުޅުންހުރި  ކުޅިވަރާ މައްސަލަތަކާއި، ހުރި ދާއިރާގައި
 އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ. ކަމުގެ ނޫސްވެރި އުފައްދާ މައްޗަށް
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 މުޖުތަމަޢުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު މިއީ، ޚަބަރާއި ދާއިރާ:ޖާރނަލިޒަމްގެ  ( ފޮޓޯ ކ)
 ކޮށްފަިއވާ  ޝާއިޢު ކަންތައްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އި ހިނގާތެރ ގަ

މީހުންގެ ތަސްވީުރ  ބ ނުންކުރާ ތަސްވީރާއި )ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް( ނޫސްވެރިކަމުގެ
ހިމެނ   /ފޮޓޯ އެސ *ފޮޓޯ ސްޓޯރީ )ޕޯޓްރެއިޓް(، ކުޅިވަރުގެ ތެރ ގައި ނެގ  ފޮޓޯ އަދި

 ދާއިރާއެވެ.
 
ނޑު އަދި ިނމުެމއް ިހމެނ  ތަްސވީރު ސްްޓރީމެެކވެ. ޟޫފޮޓޯ ސްޓޯރީއަކީ އެއް މަޢު*  އަކަްށ، ފެށުމަކާއި ަމިއގަ

 ފޮޓޯ އެސ އަކީ މަޢުލޫއަކާ ގުުޅންހުރި ނަމަެވސް ތަރުީތެބއްނެތި އަުތރާލެވިަފިއާވ ތަސްީވރުތަކެކެވެ. *

 
 

 ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު މިއީ ޚަބަރާއި :ދާއިރާ  ޖާރނަލިޒަމްގެ  ވީޑިއޯ ( އ)
 ރީނިއުސް ޑޮކިމެންޓް އޮންލައިން ީވޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް ވީޑިއޯ އަދި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
މި ގްރޫޕް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުގައި މަތީގައިވާ ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅ ނެއެވެ.  ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ.

ސްޓޮކް ފުޓ ޖް، އާކައިވް  ޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމް،ބްރޯ ،ޕޯސްޓްކޮށް ދާއިރާއަށް
ނިއުސް ޑޮކިއުމެންޓްރީ  ހުށައެއް ނ ޅ ނެއެވެ.ހަމައެކަނި އިންޓަވިއު  ޓ ޖް އަދިފު

 ދިގުނޫން ވީޑިއޯެއވެ.  މިނަޓަށް ވުރެ 30ހުށަހަޅާއިރުގައި ހުށަހެޅ ނީ 
 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި  ،މިއީ )ވ( އޯޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ:
ިނއުސް އޯޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް އޯޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ނިއުސް އޮންލަިއން  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
ގްޫރޕް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުގައި  ނިއުސް ޕޮޑްކާސްޓް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ.، ޑޮކިއުމެންޓްރީ

މަތީގައިވާ ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅ ނެއެވެ. މި ދާއިރާއަށް ޕޯސްޓްކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ 
ުހށައެއް އިވް އޯޑިއޯ އަދި ހަމައެކަނި އިންޓަވިއު ޕްރޮގްރާމް، ސްޓޮކް އޯޑިއޯ، އާކަ

 މިނަޓަށްވުރެ  30އޯޑިއޯ ނިއުސް ޑޮކިއުމެންޓްރީ ހުށަހަޅާއިރުގައި ހުަށހެޅ ނީ  ނ ޅ ނެއެވެ.
 ކުުރނޫން އޯޑިއޯއެވެ. މިނަޓަށްވުރެ 05ދިގުނޫން 

 
 ތުމަޢުލޫމާ މިއީ ޚަބަރާއި )މ( ނިއުސް ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރ ޝަންސްގެ ދާއިރާ: 

ގްރެފިކްސް އާއި ކުރެހުންތަކުގެ ދާއިރާ އެވެ. މި  ޝާއިޢުޮކްށފައިވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ދާއިރާއަށް ހުށަހެޅ ނީ ިއންފޮގްެރފިކްސް، އިލަސްޓްރ ޝަންސް، ކެރިކެޗާ އަދި ކާޓޫން 

 ފަދަ ވިޝުއަލްސް އެވެ. 

 

 ޚަބަރާއި  ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި މިއީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ  :ދާއިރާ / ރިޕޯޓުގެ  ( ފީޗަރފ)
ރިޕޯޓު ހިމެނ   ފީޗަރ ތައްޔާރުކުރާ  މުގެ ޒަރީއާއިންލިޔު ފޯރުކޮށްދިނުަމށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު
 ހުށައެއް ނ ޅ ނެއެވެ.ޚަބަރެއް މި ދާއިރާއަކަށް  ދާއިރާއެވެ.
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ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނުގައި ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރު  :އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު  (ދ)
ހަމަަޖއްސާފައިވާ އިނާމެކެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ިދނުމަށް  ދިނުމުގެ ގޮތުން ޒުާވން

މި އިނާމު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނަށް އަލަށް ނުކުންަނ 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނޫސްވެރިންނަށެވެ. މި އިނާމު ދިނުމުގައި 

 މިވަނީއެވެ.
 

މި އިނާމަށް ހުށަހެޅ ީނ، ާރއްޖ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ އޮންލައިން،   .1
ޕްރިންޓް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާއެއްގައި ނުވަތަ މީޑިއާތަކެއްގައި، 

ޑިސެންބަރު  ށިގެންފެ ދުވަހުން ވަނަ 01 މަހުގެ ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ
 ދުވަހު މަސް( ނުވަެއއް) 9 މަދުވެގެން ޖުމުލަ ދެމެދު، ދުވަހާ  ވަނަ 31 މަހުގެ

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް   31އަދި އެ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
)ތިނެއް( އަހަރަށްވުރެ ދިުގ މުއްދަތެއްގައި  3ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ ނޫސްވެރިންނަށެވެ.
 

މި އިނާމަށް ނޫސްވެރިޔަކު ހުށަހަޅާނީ، އ ނާ މަސަްއކަތްކުރާ މީޑިއާގެ   .2
އިދާރާއިންނެވެ. އެ އިދާރާއިން އ ނާގެ ނަން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ 

ހުށަހަޅާ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމަށް ނަން "ފޯމުންނެވެ. އެ ފޯމުގެ ނަމަކީ، 
 ގައި އެ ފޯމު ވާނެއެވެ. 9މު" އެވެ. މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު ފޯ
 

 ގަވާއިދުތަކާއި، އެކަށަައޅާ ދަުށން މި އިނާމަށް ހުަށހެޅ ނީ، ކަާމެބހ  ޤާނޫުނތަކުގެ  .3
ނޑުތަކާ  އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ހިމެނިގެންވާ އުސޫލުތަކާއި، ހަމަތަކާއި، އަޚުލާޤީ މިންގަ

ރާ މީޑިއާއަކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީާފ އަދާކު
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަދި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން 
ހުރިކަމަށް އެ މީޑިއާއެއްގެ ނިއުސް ރޫމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ އެޑިޓަރު 

 ފާހަގަކުރާ ނޫސްވެރިޔާއެވެ.
 

 ކޮންމެ މީޑިއާއަކުން މި އިނާމަށް ހުށަހެޅ ނީ އެންމެ ނޫސްވެރިޔެކެވެ.  .4
 

 30އަހަރާއި  18މީޑިއާއަކުން މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ނޫސްވެރިޔަކީ، ޢުމުރުން   .5
 އަހަރާ ދެމެދުގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައި ވާންޖެހ ނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާ  7)ހ( މި އިނާމަށް ހުށަހެޅ  ކޮންމެ ނޫސްވެރިޔަކާ، މި އުސޫލުގެ   .6
ނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލްއަކުން ގައި ބަޔާންކޮ  އިންޓަވިއުކުރާނެއެވެ.ށްފައިވާ ފަ
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ނޑިޔާރުން ނޫސްވެރިޔަކާ ުހށަހެޅ  އިނާަމށް މި (ށ)  އިންޓަވިއުކުރާއިރު، ފަ
 ބަޔާނެއް  ނޫން ދިގު ޞަފުޙާއަށްވުރެ އެއް ސައިޒުގެ  A4 ގޮުތން އ ނާއާބެހ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ އ ނާއަށް އިޚުތިޔާރު އިއްވުމުގެ

 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުެނފައިވާ ކަންކަން  3( ގެ ދމާއްދާގެ )މި އުސޫލުގެ މި   .7
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ، ފޯމާެއކު ކަމާބެހ  ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު، 

 މީޑިއާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 

ނޑިޔާރުން   .8 މި އިނާމަށް މީޑިއާތަކުން ހުށަހަޅާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެިއން ފަ
ނޑައަޅާ އެންމެ މޮޅު  ( ނޫސްވެރިޔެއްގެ ނަން، ިއނާމުދ  ޙަފުލާގައި )ިތނެއް 3ކަ

 އިޢުލާނު ކުރެވ ނެއެވެ. އަދި އެ ނޫސްވެރިންގެ ކުރު ތައާރަފެއް ހާމަކުރެވ ނެއެވެ.
 

ނަޑއަޅާނީ .9 ވަނަ ނަމްބަރުގައި ބުނާ  7މި އުސޫލުގެ  މި އިނާމު ލިބ  ފަރާތެއް ކަ
ނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލުންނެވެ.   ފަ

 
ުހށަހެޅުމުގެ  ަވނަ މާްއދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދާއިރާތަުކން އިނާމަށް ަނން 3)ހ( މި އުސޫލުގެ   .5 އިނާމަށް ނަން ހުަށހެޅުން 

އިވާ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފަފައިވަނީ، ދަުއލަތުގެ ކަމާބެހ  މުއައްސަސާއެއްގައި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ
 މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށެވެ.  މީޑިއާއެއްގައި

 
އްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ )ށ( މި މާ

އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގައި  ންނާއިމެންބަރުހިނގަމުންދާ ދައުރުގެ  ކައުންސިލުގައި
  ނުލެވ ނެއެވެ. އްޗެއްތަކަށް މި އިނާމަށް ކުރިމަފަރާ ހުރި

 
ސައްކަތްކުރާ މަ ނޫސްވެރިޔަކު)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިްނ 

ނުވަތަ އ ާނ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ ާއންމު ފަރުދަަކށް، އ ނާގެ ނަން، ިމ އިދާރާއިން 
 ގެ ދަށުން އިނާމަށް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.އުސޫލު

 
ވަނަ މާއްދާގާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން )ހ، ށ، ނ،  3)ރ( މި އުސޫލުގެ 

ރ، ބ، ޅ، ކ، އ، ވ، މ، ފ( މި ދާއިރާތަކަށް އުފެއްދުން ހުށަހަޅާއިރު އެއް 
ފަރާތަކަށްވުރެން ގިނަ ފަރާތްަތކުން އެކުވެގެން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުން )ގުރޫޕް 

 އެވެ.އުފެއްދުން( ހުށަހެޅިދާނެ
 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ  3( މި އުސޫލުގެ )ބ

ނުވަތަ މީޑިއާތަކެއްގަިއ  މީޑިއާއެއްގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ  ނޫސްވެރިންނަކީ،
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 މަހުގެ ޑިސެންބަރު  ފެިށގެން ދުވަުހން ވަނަ 01 މަހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ
 ދުވަހު  )ނުވައެއް( މަސް 9 ޖުމުލަމަދުވެގެން ދުވަހާ ދެެމދު،  ވަނަ 31

 .ވާންވާނެއެވެ ނޫސްވެރިއަކަށްފުލްޓައިމް  މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
 
 ހުށަހަޅާނީ  އިނާމަށް ނަން ށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 3( މި އުސޫލުގެ )ޅ

ނާމަށް ނަން ހުަށހަޅާ ފޯމު" "ނޫސްވެރިކަމުގެ އި ބަޔާންކުރާ 7މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 
އެއްދާއިރާއަށްވުރެން ގިނަ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާނަަމ، ކޮންމެ ދާއިރާއަކަްށ  .ންނެވެ

 ޝަރުޠު އިނާމަށް ނޫސްެވރިޔާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުހުށަހަޅަންވާނީ ވަކި ފޯމަކުްނެނވެ. 
 .ހުަށހަޅަންާވނެއެވެ ތަކެތި އަންނަނިވިސާބިތުކޮށްދިނުަމށްޓަަކއި  ހަމަވާކަން

 

 ވަނަ 31 މަހުގެޑިސެންބަރު  ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނަ 01 ޖަނަަވރީ އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ( )ކ
 މީޑިއާގައި ތައްޔާރުކޮށް ނުވަތަ އުފައްދައި ނުވަތަ ލިޔެ ނޫސްވެރިޔަކު އެ ދެމެދު ދުވަހާ

ވާއިދާ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނާއި ގަ ބްޯރޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
 :ތަކެތި އަންނަނިވި ޚިލާފުނުވާ

 

ގައި  (ޅ)، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، )ނ(، )ރ(، )ބ( 3މި އުސޫލުގެ  .1.1
ލާނަމަ، ކުރިމަތިބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާއަކަށް 

 ތެރެއިންހުށަހެޅުންތަކުެގ  އުފެއްދުން. 12 މަދުވެގެން ދާއިރާއިން ލާކުރިމަތި
 އުފެއްދުމެއް ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ. 3އެވޯޑަށް ނޮމިނ ޓުކުރަން ބ ނުްނވާ 

 ުހށައަޅާ ކޮންމެ ުއފެއްދުމެއް އުފެއްދުމުގެ އެއްކޮޕީ ހުށަހަޅުން. 3އަދި އެ 
 މަދުވެގެން ުނވާނެއެވެ. ލަފްޒަށްވުރެ 300

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާއަށް  3މި އުސޫލުގެ  .1.2
ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއުފެއްދުން.  3ކުރިމަތިލާނަމަ މަދުވެގެން 

 އުފެއްދުމެއް ފާހަގަ ކުރަންވާނެއެވެ. ވޯޑަށް ނޮމިނ ޓުކުރަން ބ ުނންވާ އެ
 

)ރ(، ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ )ހ(، )ށ(، )ނ(،  3މިއުސޫލުގެ  .1.3
ދާއިރާތަކަށް ހުށަހަޅާ އުފެއްދުންތައް  )ފ(، )މ(، (ވ)، )ޅ(، )ބ(

 ރިޕީޓުވާގޮތަށް ހުށައެއްނ ޅ ނެ.
 

( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކވަނަ މާއްދާގެ ) 3މި އުސޫލުގެ  .1.4
 ދާއިރާއަށް ގެޖާރނަލިޒަމް( ފޮޓޯނޫސްވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ ތަސްވީރު )

 ކުރެވުނުއިރު ޝާއިޢު) ފޮޓޯ( ބާރަ) 12 ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު ހުށަހަޅާނަމަ،
  .(ކެޕްޝަނާއެކުއޮތް 

އަކަށް ޟޫމަޢު 03 މަދުވެގެން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ/ފޮޓޯ އެސ  ހުަށހެޅުމުގައި
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 5މަދުވެގެން  ހުށަހަާޅއިރު ސްޓްރީމެއްގެ ގޮތުގައި /ފޮޓޯ އެސ ރީފޮޓޯ ސްޓޯ
 އި ތަރުތީބާ އެސ ގައި . ފޮޓޯ ސްޓޯރީއާއިފޮޓޯ ހިެމނެންވާނެއެވެ)ފަހެއް( 
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ ހުށަހަޅާއިރު ކެޕްޝަނެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  ތަޢާރަފަކާއި

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ގްރޫޕް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިވެސް
 

ނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ހުށަހަޅާއި އެކު ރު ތަސްވީރުގެ ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއާކަ
ޕްރިންޓް ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ޑޮކިއުމެންޓް )ޝާއިޢުކުރެވ  ތަސްވީރު، ކެޕްޝަްނ 

ހުރިނަމަ ޔޫއާރްއެލް  އޮންލައިން މީޑިއަމްއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިއަދި 
ތަރުތީބުން( ހުށަހަޅަންާވނެެއވެ. މީގެ  ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް  ލިންކާއި

ވެސް އެއްގައިސީޑީ އެއް ނުވަތައިތުރުން ހުށަހަޅާއިރު ޕެްނ ޑްރައިވް
 ކުޑަވެގެން އަށްވުރެ  3MBހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ފޮޯޓގެ ސައިޒް 

 ނުވާނެއެވެ. 
 
 

ވީޑިއޯ ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އވަނަ މާއްދާގެ ) 3މި އުސޫލުގެ  .1.5
 3ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި  ހުަށހަޅާނަމަ ދާއިރާއަށް ގެޖާރނަލިޒަމް

  .ރިޕޯޓަށް ވާންާވނެއެވެ ވީޑިއޯ( ތިނެއް)
އޮންލައިން ވީޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް ވީޑިއޯ އަދި ނިއުސް ޑޮކިމެންޓްީރ 

އެކު ޕްރިންޓް ނުވަތަ ޑިޖިޓަްލ އިރު ވީޑިއޯގެ ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއާހުށަހަޅާ
ސްކްރީން  03ޑޮކިއުމެންޓެއް )ޝާއިޢުކުރެވ  ވީޑިއޯގެ މަދުވެގެން 

އަމްއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފަިއ ޮއންލައިން މީޑިޝޮޓްއާއެކު ކެޕްޝަން އަދި 
( ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. އި ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚްޔޫއާރްއެލް ލިންކާހުރިނަމަ 

ޕެން ޑްރައިވްއެއް ނުވަތަ ސީޑީއެއްގައިވެސް މީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅާއިރު 
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އަށްވުރެ ވީޑިއޯ ކޮލިޓީ 720p (1280 x 720 )ހުށަހަޅާއިރު  ވީޑިއޯ
 ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 

 

 / ރިޕޯޓް  ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީޗަރފވަނަ މާއްދާގެ ) 3މި އުސޫލުގެ  .1.6
 ( އުފެއްދުން.ފަެހއް) 5 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއިން

ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ނިއުސް  3މި މި އުސޫލުގެ  .1.7
 ޝާއިޢު  އިލަސްޓްރ ޝަންގެ ދާއިރާއަށް ހުށަހަޅާަނމަ،ގްރެފިކްސް އާއި 

އޮތް ގޮތަށް  ކުރެވުނުއިރު  ވިޝުއަލްސް ޝާއިޢު( ފަހެއް) 5 ކޮށްފައިވާ
ހުށަހަޅަން ވާނެ. އަދި ވިޝުއަލްގެ ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއާއިއެކު ޕްރިންޓް ނުވަތަ 
ޑިޖިޓަލް ޑޮކިއުމެންޓް )ޝާއިޢުުކރި ވިޝުއަލް، ކެޕްޝަން އަދި އޮންލައިްނ 
މީޑިއަމްއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރިނަމަ ޔޫއާރްއެލް ލިންކްއާއި 
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 އެއް ވާނެއެވެ. ޕެން ޑްރައިވްތަރުތީުބްނ( ހުށަހަޅަން ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ސީޑީއެއްގައިވެސް

 

 ްގރެފިކްސް ، ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް )ތަސްވީރެއްޝާއިޢު  ނޫސްތަކުގައި އޮންލައިން .1.8
 ތަކެތީގެ ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ުހށަހެޅުމަކީ ެއދެވިގެންވާ ކަމެއް( މީގެ ިއތުރުން 

 ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޝާއިޢުކުރެވުނު ތާރީޚް ( އެލްޔޫއާރް) ލިންކްތަކުގެ
 

 ކަމުގެ ލިޔުން. ނޫސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފުލްޓައިމް  .1.9
 
 

ހުށަހަޅަންެޖހ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަމަވާކަން ޝަރުޠު އިނާމަށް  ނޫސްވެރިކަމުގެ( )އ
 ތަކެތި: އެހެނިހެން

 
ތެރެއިން އިނާމަށް  ލިޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅާ ދަށުންގެ 1.1)ޅ( ގެ  މާއްދާގެ  މި   1.1

 ސެޓާއި،( އެކެއް) 1 ހާޑްކޮޕީގެ( އުެފއްދުމުގެ ތިނެއް) 3ނޮމިނ ޓުކުރާ 
 . ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަންޕީޑީއެފް ފޯމެޓަށް  ކޮޕީ ސޮފްޓް

އޮންލައިން ވީޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް ވީޑިއޯ އަދި ނިއުސް ޑޮކިމެންޓްީރ 
ވީޑިއޯގެ ޑިޖިޓަލް ކޮޕީއާއިއެކު ޕްރިންޓް ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ހުށަހަޅާއިރު 

ސްކްރީން  03ޑޮކިއުމެންޓެއް )ޝާއިޢުކުރެވ  ވީޑިއޯގެ މަދުވެގެން 
ޝޮޓްއާއެކު ކެޕްޝަން އަދި ޮއންލައިން މީޑިއަމްއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފަިއ 
 ހުރިނަމަ ޔޫއާރްއެލް ލިންކްއާއި ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް( ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

ސީޑީ މެދުވެރިކޮށްވެސް އަދި  މީގެ އިތުރުން ހުށަހަޅާއިރު ޕެން ޑްރައިވް
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

( އަށްވުރެ ވީޑިއޯ ކޮލިީޓ 1280 x 720) 720pވީޑިއޯ ހުށަހަޅާއިރު 
 ދަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ނުވަތަ  ޝާއިޢުކުރި އެއްޗެއް އެ ހުށަހަޅާނީ އެއްޗެއް  ކޮންމެ ހުށަހަޅާ ށުންދަ މާއްދާގެ ( މިވ)
 .ގޮތަށެވެ އެނގ ނ  ތާރީޚު ޓެލެކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި

 
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް 

 ބާތިލުކުރުން. 
އާ ހިލާފުވާ  1.3 އަދި 1.2، 1.1 ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ 5)ހ( މި އުސޫލުގެ   6

 ހުށަހެޅުންތައް ާބތިލު ކުރެވ ނެއެެވ.
)ށ( ނޫސްވެރިންގެ އިނާމަްށ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް 
ހުށަހެޅުމަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްެގ ޒިންމާއެކެވެ. އަދި ހުށަހެޅުްނތައް ކައުންސިލުގެ 
އިދާރާއަށް ބަލައިގަތުމަކީ އެފަރާތެއްގެ ހުށަހެޅުންތައް އިނާމަްށ ޝަރުތުހަމަވުމެްއ 

 ނޫނެވެ. 
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)ނ( ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާަމށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތައް އިނާމަްށ ޝަރުތު ހަމަވުމާއި، އުސޫާލ 
އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވ ތޯއާއި އަދި ޑިސްކޮލިފައިކުރުން ފަދަ އެންމެހާ ނިންމުްނތަްއ 

ނޑިޔާރުންގެ  8ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި އުސޫލުގެ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ
 ލްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ޕެނަ

 

 ނޫސްވެރިން އިނާމުތަކަށް
އިނާމަށް ، ހޮވުމާއި

ކަށް ހޮވިފައިވާ ނޫސްވެރިޔަ
 އިނާމު ނުދެވ ނެ ޙާލަތު 

ހުށަހެޅ   ނަންވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށް  3ގެ އުސޫލުމި ( ހ) 7
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  8ގެ އުސޫލުކުރާނީ، މި އިންސާފުނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް 

ނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލުންނެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ
 
ނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލުން 8ގެ އުސޫލުމި ( ށ)  ަވނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަ

 5ޖަދުވަލު  ،4ޖަދުވަލު  ،3 ޖަދުވަލު، 2 ޖަދުވަލު ،1 ޖަދުވަލު  އުސޫލުގެމި ދ ނީމާކުސް 
  ބައިތަކަށެވެ.ގައިވާ  6އާއި ޖަދުވަލު 

ފަރާތަށްވުރެ މަުދްނ  3ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ދާއިރާތަކަށް  3)ނ( މި އުސޫލުގެ 
ކުރިމަތިލާފައިވާނަމަ އެދާއިާރތަކުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ިއނާމެއް ނުދެވ ނެއެވެ. 

ޖަދުވަލު ، 4 ޖަދުވަލު ،3 ޖަދުވަލު، 2 ޖަދުވަލު ،1 އެހެންނަމަވެސް މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު
މާކްސް ލިބ ފަރާތްތަކަްށ  80އާއެއްގޮަތށް އިންސާފުކޮށް މަދުވެގެން % 6އަދި ޖަދުވަލު  5

 ދެވ ނެއެވެ. ކައުންސިލުން އެކަން ފާހަގަކޮށް ސެޓްފިކެޓެއް
 
ޖިނާީއ  އިނާމުތަކުގެ ތެރެއިްނ އިނާމެއް ލިބ ނީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާގައި އުސޫލު މި( ރ)

ައހަުރ  3ނުވަަތ މާފުލިބުނުތާ  ތަންފީޒުކޮށް ނިމުުނތާއް ހުކުމެ އެ ކުށެއްސާބިތުވެފައިވާނަމަ
ޖިނާީއ ައދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ރެކޯޑު  .ނޫސްވެރިންނަށެވެވެފައިވާ 

 މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އޮތް ތަހްގީގު ހިންގާ އިދާރާއެއްގައި
މީހުންނާމެދު ހާއްސަ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ  2009/12. ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 1

 ކުށެްއ. އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ
 ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް. 2014/17ބަރު: . ޤާނޫނު ނަން 2
ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  2012/03ބަރު: ނަން. ޤާނޫނު 3

 ކުށެއް.
ޤާނުނުގައި  ކުރުމުގެ ރައްކާތެރި ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންގެ 2019/19 ނަްނބަރު . ޤާނޫނ4ު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް.
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2011/17ބަރު: . ޤާނޫނު ނަނ5ް

 ކުށެއް.
ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗެހި ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރައްކާތެރި  2010/17ބަރު: . ޤާނޫނު ނަނ6ް

 ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް.
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 . ވައްކަން، ފ ރުން، ޓެކުްނ، މަކަރާއި ހީލަތް މިއިން ކުށެއް.7
 . ކޮރަޕްޝަން، ހިޔާނާތް ނުވަަތ ރިޝްވަތު މިއިން ކުށެއް.8
 
 ބ ނުމަށްޓަކަިއ، މާއްދާގެ މި ރެކޯޑް، ކުށުގެ ޖިނާއީ ނޫސްވެރިންގެ ހުަށހެޅ  ނަން އިނާމަށް( ބ)

 .ސާފުކުރާނެއެވެ ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 
އ ނާގެ މައްޗަށް  ހަވާލުކުރުމުގެކުރިން އިނާމު ހޮވުމަށްފަހު، އިނާމަށް  މި ނޫސްވެރިޔަކު ( ޅ)

ނޑައެޅިފައިވާ އެއްަވނައަށް ިލބ ނީ އިނާމު ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ،  ކަ
 ފަރާތުގެ މަސައްކަތަށެވެ.  ހޯދާފަިއވާ ދެވަނަ މަތިން އެންމެ މިންވަރު

 
ނޑިޔާރުންގެ ދާއިރާތަކުގެ އިނާމު ޙައްޤުވާ  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 3ގެ އުސޫލު)ހ( މި  8 ޕެނަލް ފަ

ނޑައަޅާ އެ ދާއިރާއަކަށް  ކައުންސިލުން މީޑިއާ  މޯްލޑިވްސް ހޮވުމަށްޓަކައި، ނޫސްވެރިން  ކަ
ނޑިޔާރުން ނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބަވާނީނެވެ. ފަ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ފަ
 ރަނގަޅަށް ވެށި މީޑިއާގެ މަސައްކަތްކޮށް މީޑިއާގައި ރާއްޖ ގެ ،ލިބިފައިވާ

. މައްޗަށެވެ ދިވެހިންގެ ޤަބޫލުކުރެވ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ދަސްވެފައިވާކަމަށް
ނޑިޔާރުންގެ ނޑިޔާރުންނަށް 5 އޮންނާންވާނީ އެކުލަވައިލެވިފައި ޕެނަލް ފަ  ވުރެ )ފަހެްއ( ފަ

 .މައްޗަށެވެ އަދަދެއްގެ އޮނަހިރި ނޫން ގިނަ
 

އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުން.

މި އުސޫލުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  9
 ކޮމެޓީން ެނވެ. ކައުންސިލުގެ އިނާމު

 

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

 

 2021 ފެބުރުވަރީ 22
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 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 

 މި . ޖަދުވަލެކެވެ އެކުލަވާލާފައިވާ ބ ނުމަށްޓަކައި ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  7 އުސޫލުގެ  މި މިއީ،  .1 ތަޢާރަފު 
 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ނިޔަލަށް ަނންބަުރގެ ވަނަ 4 ފެށިގެން ނަންބަުރން  ވަނަ 2 ޖަދުވަލުގެ

 ދާއިރާތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 3 އުސޫލުގެ މި މާކުސްދ ނީ، ގޮތުގެމަތިން
 .ދާއިރާތަކަށެވެ ގައިވާ( ޅ) )ހ( އިން ފެށިެގން ތެރެއިން

 އެނގ   މީގެ މާނައަކީ، އާންމުންނަށް ހުށަހެޅުން: އެއްގޮތަށް  ދ ހައާ  އާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ   .2 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ
ނޑައެޅިފައިވާ  ހުށަހެޅުމެވެ. މި ބަޔަށް ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި ( މާކުސް )ތިރީސް ފަހެއް 35ކަ

 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތަކެވެ.

 ކޮމިޔުނިކ ޝަްނ. އޮފް )ހ( ފްލޯރ
 ގޮތް. ހިަމނައިފައިވުމާއި، ހިމަނައިފައިވާ )ށ( ފެކްޓް

 
 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ   .3 )ސާޅީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ  40މި ބަޔަށް ކަ
 ކަންތައްތަކެވެ.

ނޑު. އަސާސީ )ހ( ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިންގަ
 މިންވަރު. ދީފައިވާ ސަމާލުކަން ފުރުޞަތާއި ފަރާްތަތކަށް ހިމެނ  މަޞްލަޙަތު)ށ( 

 ހިފަހައްޓާފައިވުން. ހަަމތައް )ނ( ބަހުގެ ގަވާއިދާއި
 ލަފުޒާއި ޢިބާާރތް ބ ނުންކޮްށފައިވުން. )ރ( އެކަށީގެންވާ

 
 މަޤުޞަދު ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ޙާޞިލުވެފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ   .4 މައްސަލަ  )ފަންސަވީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ރިޕޯޓުކުރި 25މި ބަޔަށް ކަ
ފުރިހަމައަށް އޮޅުންފިލާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައިވ ތޯއާއި އަމާޒުވާ ފަރާތަށް އޮޅުން ނާރާ ފަަދ 

 ގޮތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައި ވ ތޯއެވެ.
 

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

 

 )ޚަބަރު( 1ޖަދުވަލު 
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 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. މި ށވަނަ މާއްދާގެ ) 7މިއީ، މި އުސޫލުގެ   .1 ތަޢާރަފު 

ވަނަ ަނންބަުރގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންޮކށްފައިވާ  4ވަނަ ނަންބަުރްނ ފެށިގެން  2ޖަދުވަލުގެ 
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފވަނަ މާއްދާގެ ) 3ގޮތުގެމަތިން މާކުސްދ ނީ، މި އުސޫލުގެ 

 ފީޗަރ/ރިޕޯޓުގެ ދާއިރާއަށެވެ. 
 

 އެނގ   މީގެ މާނައަކީ، އާންމުންނަށް ހުށަހެޅުން: އެއްގޮތަށް  ދ ހައާ  އާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ  . 2 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ
ނޑައެޅިފައިވާ  ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި )ތިރީސް ހައެއް( މާކުސް  36ހުށަހެޅުމެވެ. މި ބަޔަށް ކަ

 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތަކެވެ.

 ކޮމިޔުނިކ ޝަްނ.  އޮފް )ހ( ފްލޯރ
 ގޮތް.  ހިަމނައިފައިވުމާއި، ހިމަނައިފައިވާ )ށ( ފެކްޓް

 ތަފާސް ހިސާބާއި ިބނާކުރުވަނިވި ޚިޔާލު ހިމަނައިފައިވުމާއި، ހިމަނައިފައިވާ ގޮތް.  )ނ(
 

 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ  . 3 )ސާޅީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ  40މި ބަޔަށް ކަ
 ކަންތައްތަކެވެ.

ނޑު.  އަސާސީ )ހ( ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިންގަ
 މިންވަރު.  ދީފައިވާ ސަމާލުކަން ފުރުޞަތާއި ފަރާްތަތކަށް ހިމެނ  )ށ( މަޞްލަޙަތު

 ހިފަހައްޓާފައިވުން.  ހަަމތައް )ނ( ބަހުގެ ގަވާއިދާއި
 ލަފުޒާއި ޢިބާާރތް ބ ނުންކޮްށފައިވުން.  )ރ( އެކަށީގެންވާ

 )ބ( މަވްޟޫޢު ދ ހަޮކށްދީފައިވާ މިންވަރު. 
 ޤުޞަދުމަ ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ޙާޞިލުވެފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ  . 4 މައްސަަލ  )ސައުވީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ރިޕޯޓުކުރި 24މި ބަޔަށް ކަ
ފުރިހަމައަށް އޮޅުންފިލާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައިވ ތޯއާއި އަމާޒުވާ ފަރާތަށް އޮޅުން ނާރާ ފަަދ 

 ގޮތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައި ވ ތޯއެވެ.
 

 )ފީޗަރ/ރިޕޯޓު( 2ޖަދުވަލު 
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 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ބ ނުމަްށޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. ިމ  7މިއީ، މި އުސޫލުގެ   .1 ތަޢާރަފު 

ވަނަ ނަްނބަުރގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  5ވަނަ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން  2ޖަދުވަލުގެ 
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮޯޓ ކވަނަ މާއްދާގެ ) 3ގޮތުގެމަތިން މާކުސްދ ނީ، މި އުސޫލުގެ 

 ފޮޓޯ، ސްޕޯޓްސް އެސ ، ފޮޓޯ ސްޓޯރީ، ފޮޓޯ ،ޮފޓޯ ބ ނުންކުރާ ނޫސްވެރިކަމުގައި) ޖާރނަލިޒަމް
 .ދާއިރާއަށެވެ ( ގެޕޯޓްރެއިޓްގައިވާ

ނޑު އަޚުލާޤީ  މިންގަ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓައިފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ ހިފަހައްޓައިފައިވާ މިންވަރު:  އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު  ނޫސްވެރިކަމުގެ   .2 މި ބަޔަށް ކަ
)ދިހައެއް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ  10

ނޑު" ގައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ."ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚު  ލާޤީ މިންގަ
ނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު.   )ހ( މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އަޚްލާގީ މިންގަ

)ށ( ކްރެޑިޓް ދެިވފައިވާ ފަާރތްތައް: )ފޮޯޓ ޖާރނަލިސްޓް، ފޮޓޯ އެޑިޓަރ، ރީޓަޗިންގ 
 އާޓިސްޓް، ގްރެފިކްސް، އެހެނިެހން(.

 
 އެނގ   މީގެ މާނައަކީ، އާންމުންަނށް ހުށަހެޅުން: އެއްގޮތަށް  ދ ހައާ  އާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ   .3 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ

ނޑައެޅިފަިއވާ  ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި )ސާޅީސް( މާކުސް  40ހުށަހެުޅމެވެ. މި ބަޔަށް ކަ
 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތަކެވެ.

ހިމަނައިފައިވުމާއި މުުޖަތޢަށް ހެޔޮ އަސަރެއް ކުރާނ   )ހ( ޖަރނަލިސްޓިކް ެވލިއު )ފެކްޓް
 ފޮޓޯއެއް ކަމުގައިވުން.(
 )ށ( ފޮޓޯިއން ދ ހަވާ މާނަ.

 )ނ( ކޮމްޕޮޒިޝަން )ތަސްވީރު އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް.( 
 )ރ( ކެޕްޝަންގެ ފެންވަރާއި ކެޕްޝަނާ ތަސްވީރާ އޮތް ގުޅުން. 

 ބެލަންސް.( )ބ( އެކްސްޕޯޝަރ )ވައިޓްބެލަްނސް އަދި ލައިޓް
  

 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ   .4 )ސައްބީސް( މާކުސް ިދނުމުގައި ބަލާީނ ތިރީގައިވާ  26މި ބަޔަށް ކަ
 ކަންތައްތަކެވެ.

 މިންވަރު. ދީފައިވާ ސަމާލުކަން ފަރާްތަތކަށް ހިމެނ  )ހ( މަޞްލަޙަތު

 )ފޮޓޯ ޖަރނަލިޒްމް ( 3ޖަދުވަލު 



 

15 

 

 ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު.)ށ( ޝުޢޫރާއި އިޙުސާސް 
 )ނ( ފޮޓޯ ނެގުަމށްޓަކައި އުފުލި ތަކުލީފު. 

 
 މަޤުޞަދު ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ޙާޞިލުވެފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ   .5 )ސައުވީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ފޮޓޯގެ ސަބަުބްނ  24މި ބަޔަށް ކަ
ޗަްށ ނުވަތަ ބަލާ މީހަަކށް ެއ ޚަބަރަށް ނުވަތަ ރިޕޯޓަްށ ލިިބފައިވާ ފުރިހަމަކަމެއްގެ މައް

ފޮޓޯއެއްގެ ސަބަުބން ނުފޫޒެއް ފޯރަފާނ  ނުވަަތ ބަލާީމހާގެ ނަަޒރު ހުއްޓުވައިފާނ  ިމންވަރުެގ 
 މައްޗަށެވެ.
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 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ބ ނުމަްށޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. ިމ  7މިއީ، މި އުސޫލުގެ   .1 ތަޢާރަފު 

ވަނަ ނަްނބަުރގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  5ވަނަ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން  2ޖަދުވަލުގެ 
 ވީޑިއޯ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އވަނަ މާއްދާގެ ) 3ގޮތުގެމަތިން މާކުސްދ ނީ، މި ުއސޫލުގެ 

 ގެ  ޖަރނަލިޒްމް )އޮންލައިން ވީިޑއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް ވީޑިއޯ، ނިވްސް ޑޮކިއުމެންޓްރީ(
 ދާއިރާއަށެވެ.

ނޑު އަޚުލާޤީ  މިންގަ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓައިފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ ހިފަހައްޓައިފައިވާ މިންވަރު:  އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު  ނޫސްވެރިކަމުގެ   .2 މި ބަޔަށް ކަ
ދިނުމުގައި ބަލާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ )ދިހައެއް( މާކުސް  10

ނޑު" ގައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ.  "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަ
ނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު.   )ހ( މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އަޚްލާގީ މިންގަ

)ޕްރޮޑިއުސަރ، ކެމެރާމަން، އެންކަރ، ވީޑިއޯ އެޑިޓަރ، )ށ( ކްރެޑިޓް ދެވިފައިާވ ފަރާްތތައް: 
ލައިބްރަރީ ފުޓ ްޖ ، ސްކްރިޕްޓް ރައިޓަރ، ކަލަރިސްޓް، ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ، ނެރ ޓަރ

 )ކްރެޑިޓް(، ނެޗުރަލް ސައުންޑް، އެހެނިހެން(.
 

 އެނގ   މީގެ މާނައަކީ، އާންމުންަނށް ހުށަހެޅުން: އެއްގޮތަށް  ދ ހައާ  އާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ   .3 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ
ނޑައެޅިފަިއވާ  ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި )ސާޅީސް( މާކުސް  40ހުށަހެުޅމެވެ. މި ބަޔަށް ކަ

 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތަކެވެ.

އަދި ތަފާސް ހިސާބު ހިމަނައިފައިވުމާއި މުޖުތަޢަށް ހެޮޔ  )ހ( ޖަރނަލިސްޓިކް ވެލިއު )ފެކްޓް
 ކުރާނ  ވީޑިއޯއެއް ކަމުގައިވުން.( އަސަރެއް

 )ށ( ކޮމްޕޮޒިޝަން )ވީޑިއޯ އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް.( 
 )ނ( ނެރ ޝަން ހިެމނ  ވީޑިއޯއެއް ނަމަ މަންޒަރާއި ނެރ ޝަނާ އޮތް ގުޅުމާއި ފެންވަރު. 

 )ރ( އެކްސްޕޯޝަރ
 )ބ( އެޑިޓިންގ

 
 
  

 )ވީޑިއޯ ޖަރނަލިޒްމް ( 4ޖަދުވަލު 
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 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ މި   .4 )ތިރީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ  30ބަޔަށް ކަ
 ކަންތައްތަކެވެ.

 މިންވަރު ދީފައިވާ ފުރުސަތާއި ސަމާލުކަން ފަރާްތަތކަށް ހިމެނ  )ހ( މަޞްލަޙަތު
 )ށ( ޝުޢޫރާއި އިޙުސާސް ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު.
 )ނ( މަންޒަރުތައް ނެގުމަްށޓަކަިއ އުފުލި ތަކުލީފު. 

 

 މަޤުޞަދު ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ޙާޞިލުވެފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ   .5 މައްސަލަ  )ވިހި( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ރިޕޯޓުކުރި 20މި ބަޔަށް ކަ
ފަރާތަށް އޮޅުން ނާރާ ފުރިހަމައަށް އޮޅުންފިލާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ހުށަހެޅިފައި ވ ތޯއާއި އަމާޒުވާ 

ފަދަ ގޮތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައި ވ ތޯއެވެ. އަދި ފެށިގެން ނިމެްނެދން ބަލާމީހާގެ ޝައުގުވެރިކަްނ 
 ނުގެއްލ ފަދަ ގޮތަކަށް ހުަށހެޅިފައި ވ ތޯއެވެ.

 

------------------------------------- 
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 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
( ގެ ބ ނުމަްށޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. ިމ ށވަނަ މާްއދާގެ ) 7މިއީ، މި އުސޫލުގެ   .1 ތަޢާރަފު 

ވަނަ ނަްނބަުރގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  6ވަނަ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން  2ޖަދުވަލުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުެގ  4އުސޫލުގެ ގޮތުގެމަތިން މާކުސްދ ނީ، މި 

ރ ޑިއޯ ޖަރނަލިޒްމް )އޮންލައިން ނިއުސް އޯޑިއޯ، ބްރޯޑްކާސްޓް އޯޑިއޯ،  –( ވތެރެއިން )
 ( ގައިވާ ދާއިރާއަށެވެ.ނިއުސް ޕޮޑްކާސްޓް، އުމެންޓްރީނިއުސް ޑޮކި

 
ނޑު އަޚުލާޤީ  މިންގަ

 މިންވަރު  ހިފަހައްޓައިފައިވާ
ނޑައެޅިފައިވާ  އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ  .2 ހިފަހައްޓައިފައިވާ މިންވަރު: މި ބަޔަށް ކަ

)ދިހައެއް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ  10
ނޑު" ގައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ.  "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަ

ނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު. )ހ( މޯލް  ޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އަޚްލާގީ މިންގަ
)ށ( ކްރެޑިޓް ދެިވފައިވާ ފަާރތްތައް: ސްކްރިޕްޓް، ނެރ ޝަްނ، ބެކް މިއުޒިކް، ނެޗްރަްލ 

 ސައުންޑް، އޯޑިއޯ އެޑިޓިންގ.
 

 އެނގ   ހުަށހެޅުން: މީގެ ާމނައަކީ، އާންމުްނނަށް ެއއްގޮތަށް ދ ހައާ އާންމު މުޖުތަމަޢުގެ  .3 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ
ނޑައެޅިފަިއވާ  ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި )ސާޅީސް( މާކުސް  40ހުށަހެުޅމެވެ. މި ބަޔަށް ކަ

 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތަކެވެ.

ހެޮޔ އަދި ތަފާސް ހިސާބު ހިމަނައިފައިވުމާއި މުޖުތަޢަށް  )ހ( ޖަރނަލިސްޓިކް ވެލިއު )ފެކްޓް
 އަސަރެއް ކުރާނ  އޯޑިއޯއެއް ކަމުގައިވުން.(

 )ށ( އޯޑިއޯ މިކްސްޑް ޑައުން.
 )ނ( ނެރ ޝަންގެ ެފންވަރު. 

 )ރ( އެޑިޓިންގ.
  

 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ   .4 )ސައުވީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިާވ  24މި ބަޔަށް ކަ
 ކަންތައްތަކެވެ.

 މިންވަރު. ދީފައިވާ ފުރުސަތާއި ސަމާލުކަން ފަރާްތަތކަށް ހިމެނ  )ހ( މަޞްލަޙަތު

 )އޯޑިއޯ ޖަރނަލިޒްމް ( 5ޖަދުވަލު 



 

19 

 

 )ށ( ޝުޢޫރާއި އިޙުސާސް ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު.
 )ނ( ސައުންޑް ބައިޓްސް ހިމަާނފައިވާ ގޮތާއި ހިމަނަން ކޮށްފައިާވ މަސައްކަތް.

 
 މަޤުޞަދު ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ޙާޞިލުވެފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ   .5 މައްސަލަ  )ވިހި( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ރިޕޯޓުކުރި 20މި ބަޔަށް ކަ
ފުރިހަމައަށް އޮޅުންފިލާ ވަރަށް ސާފުކޮށް ހުށަހެޅިފައި ވ ތޯއާއި އަމާޒުވާ ފަރާތަށް އޮޅުން ނާރާ 

އަޑުއަހާމީހާެގ ފަދަ ގޮތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރެިވފައި ވ ތޯއެވެ. އަދި ފެށިެގްނ ނިމެންދެން 
 ޝައުގުވެރިކަން ނުގެއްލ ފަދަ ގޮަތކަށް ހުށަހެޅިފައި ވ ތޯއެވެ.

 
 ފައިދާއަށް މުޖުތަމަޢުގެ

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
 މިންވަރު

ނޑައެޅިފައިވާ   .6 ނޑުތަކާއި  6މި ބަޔަށް ކަ )ހައެއް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ އިޖުތިމާޢީ މިންގަ
 ވާ މިންވަރަށެވެ.މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދެވިފައި އާއްމު
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 ކައުންސިލް  މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 

ވަނަ މާްއދާގެ )ށ( ގެ ބ ނުމަްށޓަކައި އެުކލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. މި  7މިއީ، މި އުސޫލުގެ   .1 ތަޢާރަފު 
ވަނަ ނަްނބަުރގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  6ވަނަ ނަންބަުރްނ ފެށިގެން  2ޖަދުވަލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ  3ގޮތުގެމަތިން މާކުސްދ ނީ، މި އުސޫލުގެ 
ސްވެރިކަމުގައި ބ ނުންކުރާ އިންފޮގްރެފިކްސް، އިލަސްޓްރ ޝަންސް، )ނޫ -ތެރެއިން )މ( 

 އެވެ.  (ކެރިކެޗާ އަދި ކާޓޫން ފަދަ ވިޝުއަލްސް
ނޑު އަޚުލާޤީ  މިންގަ

 މިންވަރު  ހިފަހައްޓައިފައިވާ
ނޑައެޅިފައިވާ  އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ  .2 ހިފަހައްޓައިފައިވާ މިންވަރު: މި ބަޔަށް ކަ

)ދިހައެއް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ  10
ނޑު" ގައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ.   "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަ

 
 ެއނގ  ހުަށހެޅުން: މީގެ ާމނައަކީ، އާންމުްނނަށް ެއއްގޮތަށް ދ ހައާ އާންމު މުޖުތަމަޢުގެ  .3 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި )ސާޅީސް( މާކުސް  40ހުށަހެޅުމެވެ. މި ބަޔަށް ކަ
 ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަްނތައްތަކެވެ.

ށް ހެޔޮ އަސަރެއް ކުރާނ  ހިމަނައިފައިވުމާއި މުުޖަތޢަ )ހ( ޖަރނަލިސްޓިްކ ވެލިއު )ފެކްޓް
 ވިޝުއަލް ކަމުގައިވުން.(

 )ށ( ވިޝުއަލްއިން ދ ހަވާ ާމނަ.
 )ނ( ކޮމްޕޮޒިޝަން )ވިޝުއަލް އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް.( 

 )ރ( ކެޕްޝަންގެ ފެންވަރާއި ކެޕްޝަނާ ވިޝުއަލްއާ އޮތް ގުޅުން. 
 

 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ މި ބަޔަށް   .4 )ސައުވީސް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިާވ  24ކަ
 ކަންތައްތަކެވެ.

 )ހ( ޝުޢޫރާއި އިޙުސާސް ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު.
 )ށ( ވިޝުއަލް އުފެއްދުމަްށޓަކައި ކޮށްފައިވާ ރިސާޗާއި މަސައްކަތް. 

 

ނިއުސް ގްރެފިކްސް ( 6ޖަދުވަލު 

 އާއި އިލެސްޓްރ ޝަންސް( 
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 މަޤުޞަދު ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ޙާޞިލުވެފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ މި ބަޔަށް   .5 )ވިހި( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ވިޝުއަލް ނުަވަތ  20ކަ
ގުރެފިކްސްގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުމަކަށް ލިބިފައިވާ ފުރިހަމަކަމެއްގެ މައްޗަށް 
ނުވަތަ ބަލާ މީހަކަށް ވިޝުައްލއެއް ނުވަތަ ގުރެފިކްސްއެއްގެ ސަބަބުން ނުފޫޒެއް ފޯރަފާނ  

 ގެ ނަޒަރު ހުއްޓުވައިފާނ  މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.ނުވަތަ ބަލާމީހާ
 
 

 ފައިދާއަށް މުޖުތަމަޢުގެ
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 މިންވަރު

ނޑައެޅިފައިވާ   .6 ނޑުތަކާއި  6މި ބަޔަށް ކަ )ހައެއް( މާކުސް ދިނުމުގައި ބަލާނީ އިޖުތިމާޢީ މިންގަ
 އާއްމުމަސްލަހަތަށް އިސްކަންދެވިފައިވާ މިންވަރަށެވެ.
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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،
 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު 
 

 މަޢުލޫމާތު:. ނޫސްވެރިޔާގެ 1
 

  :ނަން ފުރިހަމަ

  :އެޑްރެސްދާއިމީ 

  މިހާރު އުޅ  އެޑްރެސް:

  :ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

  :ނަންބަރު ފޯނު ގުޅ ނެ

  އީމެއިލް:

  :މީޑިއާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ

  :މުއްދަތު ހ ދަވި ވަޒީފާގައި
 

 ށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާ:. އިނާމ2ަ
 

 މި ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވެ! އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާގައި، 
 ތަޙްޤީގީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގ ޓިވް ޖާރނަލިޒަމް(  
 ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާދެމެހެއްޓެނިވި   
 ސިޔާސީ   
 ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުއީ  
 އިޤުތިޞާދު ވިޔަފާރިއާއި  
 ރިޕޯޓް  / ފީޗާ  
 

 ކުޅިވަރު   
 ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމް  
 ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް  
 އޯޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމް   
 ނިއުސް ގްރެފިކްސް އާއި އިލެސްޓްރ ޝަންސް  
 

 

 ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި:. މި ފޯމާއެކު 3
 

 ނޫސްވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕީ.ކުރިމަތިލި އިނާމަށް   .1

 މަދުވެގެން ދެމެދު، ދުވަހާ ވަނަ 31 މަހުގެޑިސެންބަރު ފެށިގެން  ދުވަހުން ވަނަ 1 މަހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2020  .2
 މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިއުން.ދުވަހު،  މަސް( ނުވައެއް) 9 ޖުމުލަ

 7ޖަދުވަލު 
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، ޤާނޫނީ އަދި  ޝަރުއީ، ސިޔާސީ، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ ތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ ހުށަހެޅ  އިނާމަށް  .3

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެވޯޑަށް ، ންއުފެއްދު 12 ދާއިރާއިން ކުރިމަތިލިކުޅިވަރު( ، އިޤުތިޞާދު ވިޔަފާރިއާއި
 ރުން.ކުއުފެއްދުމެއް ފާހަގަ 3ނޮމިނ ޓުކުރަން ބ ނުންވާ 

)ތިނެއް( އުފެއްދުން.  3ތަޙްޤީޤީ ނޫސްވެރިކަން )އިންވެސްޓިގ ޓިވް ޖާރނަލިޒަމް( ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާނަމަ   .4
 އުެފއްދުމެއް ފާހަގަ ކުރުން.އެހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެވޯަޑށް ނޮމިނ ޓުކުރަން ބ ނުންވާ 

 .އުފެއްދުން( ފަހެއް) 5 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއިންފީޗަރ / ރިޕޯޓް   .5

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

 .ވީޑިއޯ( އްތިނެ) 3 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއަށް ވީޑިއޯގްރަފީގެ  .7

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

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

 .އޮތް ގޮތަށް ކުރެވުނުއިރު

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

 ލިސްޓް.ގުރޫޕު ހުށަހެޅުމެއްނަމަ ބައިވެރިންގެ ނަމާއި ކުރި މަސައްކަތް އެނގ ނެ   .11

 ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ ފޮޓޯ  .12

 ސީވީ  .13

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

 

 ޯގައެވެއެއްނުވަތަ ޕެންޑްރައިވް ޑީވީޑީ ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ،ސީޑީ  ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ވާނީ ންށަހަޅަހު ފޮޓޯ އަދި އޯޑިއޯ، ވީޑިއ. 
 ެނުގަނެވ ނެއެވެ ބަލައެއް ތަކެތި ވާފޮނު ޒަރީއާއިން އީމެއިލުގ. 
 ާތާރީޚު  ޓެލެކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރި އެއްޗެއް އެ ނީވާހުށަހަޅަން އެއްޗެއް  ކޮންމެ ހުށަހަޅ 

 .ގޮތަށެވެ އެނގ ނ 

 . އިޤުރާރު:4
 

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

 

 . ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:5

 :ނޫސްވެރިޔާ/އަމިއްލަ  :މުއައްސަސާ 

  ސޮއި:  ސޮއި:

  ނަން:ފުރިހަމަ   ނަން:ފުރިހަމަ 

  އެޑްރެސް:  މަޤާމު:

  އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު:  އީމެއިލް:
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 ތައްގަޑު:
 
 

  ފޯނު ނަމްބަރު:

  އީމެއިލް:
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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 

( ގެ ބ ނުމަްށޓަކައި އެުކލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. ިމ ދމާްއދާގެ ) ވަނަ 3މިއީ، މި އުސޫލުގެ   .1 ތަޢާރުފު 
ވަނަ ނަްނބަރުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންތައްތަކަށް މާކުސްދ ނީ، ިމ  2ޖަދުވަލުގެ 
( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ެއންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިާޔ ދވަނަ މާއްދާގެ ) 3އުސޫލުގެ 
 ހޮވުމަށެވެ.

 

 )ހ( އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ ހޮވުމަށްޓަކައި، ބަާލނެ ކަންތަްއތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  .2 ބައިތައްމާކުސްދ  
 

 )އެކެއް( އަހަރުދުވަުހގެ ތެރ ގައި ނޫސްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް. 1ފާއިތުވި  .1
 ނޫސްވެރިޔާގެ އަޚުލާޤު. .2
 އުފެއްދުންތެރި ތަނަވަސް ޚިޔާލު ހުރި މިންވަރު. .3
 މަސައްކަތުގައި އިސްނެގުން. .4
 މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު. .5
 މަސައްކަތުގެ އަޚުލާޤާއި ސުލޫކު ހިފަހައްޓާ މިންވަރު. .6
 އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި، އެހެން މީހުންނަށް އެީހތެރިވެދ  މިންވަރު. .7
 ވެރިވާ މިންވަރު.ކުއްލިއަކަށް ކުރަންޖެހ  ކަންކަން ކުރުމުގައި ބައި .8
 އަވަސް ޚަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނެސްދިނުމަށް ދ  ސަމާލުކަން. .9
 އަމިއްލަ ނަފުސު ތަރައްޤީކުރުމަށް ދ  އިސްކަމާއި ސަމާލުކަން. .10
 މީޑިއާގެ ނަމާއި، ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމަށް ދ  ސަމާލުކަން. .11
 ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތަށް އެދ  މިްނވަރު. .12
 ންމުންގެ ފުށުން ލިިބފައިވާ ރަނގަޅު ކޮމެންޓްތައް.ނޫސްވެރިޔާއާ ގުޅ  ގޮތުން ޢާ .13
 މީޑިއާއަށް ނޫސްވެރިޔާ މުހިންމުވާ މިންވަރު. .14
 ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަން ނަގާ މިންވަރު. .15
 އެކި ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެހުރި މިންވަރު. .16
 ޤާނޫނުން ިލބިދ  މިނިވަންކަމަށް އިސްކަންދ  މިންވަރު. .17
 އް ހިެފހެއްޓުަމށް ސަމާލުކަންދ  މިންވަރު.ދިވެހިބަހުގެ ހަމަތަ .18
ނޑު ހިފަހައްޓާ މިންވަރު. .19  ނޫސްވެރިކަމުގެ ސުލޫކީ މިންގަ

 )އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ( 8ޖަދުވަލު 
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 ދިވެހިރާއްޖ ގެ ނިސްބަތުން ރަނަގޅު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒަންކުރާ މިންވަރު. .20
 

މާކުސްދ ނީ، )ށ( މި ބައިގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކަމަކަށް 
ނޑައެޅިފައިވަނީ ޖުމުލަ  5އިން  0 )އެއް ސަތ ކަ(  100އަށެވެ. އެ ބަޔަށް ކަ

 މާކުސްއެވެ.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 

 

` 

 
 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 

 އަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ
 

 މަޢުލޫމާތު: ޔާގެ ނޫސްވެރި  . ހުށަހަޅާ 1
 

  :ނަން ފުރިހަމަ

  :އެޑްރެސް އުޅ  މިހާރު

  :އެޑްރެސް ދާއިމީ

  :ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

  :ނަންބަރު ފޯނު ގުޅ ނެ

  އީމެއިލް:

  :މުއްދަތު ހ ދަވި ވަޒީފާގައި

 

 . ނޫސްވެރިޔާގެ ނަން ހުށަހަޅާ މީޑިއާގެ މަޢުލޫމާތު:2
 

  :ނަންމީޑިއާގެ 

  :އެޑްރެސް

  :ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

  :ނަންބަރު ފޯނު ގުޅ ނެ

  އީމެއިލް:

 

 ކަތާގުޅ  ގޮތުން ހުށަހެޅި ތަކެތީގެ ލިސްޓު:ގެ މަސައް . މި ފޯމުގައިވާ ނޫސްވެރިއާ 3
 

1.   

2.   

3.   

 9ޖަދުވަލު 
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4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

ނޑެއްގައި ލިޔެމިބައިގަިއ ނުލިޔެވިއް ހުށަހަޅާތަކެތީގެ ލިސްޓު  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.މި ފޯމާއެކު ފައި ޖެނަމަ، އިތުރު ގަ

 
 .ެނޫސްވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވ 
 ީސީވ 
  ެއެއް ކޮޕީއާއި ސޮފްޓް ޕީޑީއެފް ފޯމެޓަށް ހުށަހަޅަން ވާނެވެ.މެއްގެ ލިޔުހުށަހަޅާ ކޮންމ 
 ޯގައެވެނުވަތަ ޕެންޑްރައިވް  ޑީވީޑީ ނުކުރެވ  ރީރައިޓް، ސީޑީ ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ވާނީ  ހުށަހަޅަން ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއ. 
 ެނުގަނެވ ނެއެވެ ބަލައެއް ތަކެތި ފޮނުވާ ޒަރީއާއިން އީމެއިލުގ. 
 ާތާރީޚު  ޓެލެކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި  ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރި އެއްޗެއް އެ ހުށަހަޅަންވާނީ އެއްޗެއް  ކޮންމެ ހުށަހަޅ 

 .ގޮތަށެވެ އެނގ ނ 
 

 . އިޤުރާރު:4
 

 ވަނަ ބައިގައި ސޮއިކުރަމެވެ. 5މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫާމތަކީ ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤުރާރުވެ، މި ފޯމުގެ 
 

 . ފޯމު ހުށަހެޅި މީޑިއާގެ ފަރާތުން:5
 

   ސޮއި:

  :ނަން ފުރިހަމަ

ނޑު   މަޤާމު:  މީޑިއާގެ ތައްގަ
 


