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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

  ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ހުށަހަޅާ ފޯމު  ޝަކުވާ 
 

 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު: ޝަކުވާ . 1
  ފުރިހަމަ ނަްނ:
  ޖިންސް:  އާންމު ަނން:

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:
  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:
  ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަުރ:  އައިޑީާކޑު ނަންަބރު:

  ނަންަބރު: ފޯނު
  ފެކްސް ނަންަބރު:
  އީެމއިލް އެްޑރެސް:

 

 

 ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް: ޝަކުވާއާ . 2
  އާންމުުކރި ތާީރޚު:
  އާންމުުކރި ަވގުތު:

ޝާއިޢުކުރި ވަސީލަތާ ިދާމވާ 
 މިފާހަގަ ޖަހާެށވެ! ގޮީޅަގއި 

 އެހެނިހެން  ސޯޝަލް މީިޑއާ  އޮންލަިއން  ޕްރިންޓް  މަަޖއްލާ ނޫސް 
      

  ލަުތގެ ނަން/ލިންކް:ވަސީ
 

 ރައްދުވާ ފަރާތުގެ: ޝަކުވާ . 3
  މީޑިާއގެ ނަން:

  އެޑްެރސް:
  ފޯނު ނަންަބރު:

  އިތުރު މަޢުޫލމާތު:
 

ނޑެއްގައި ލިޔެފައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. (ޝަކުވާ. 4  ގެ ޚުލާސާ )މި ބައިގައި ނުލިޔެވިއްޖެނަމަ، އެހެން ގަ
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 . އިޤުރާރު:6
ނޑު މި ފޯުމގައި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ އެންމެަހއި މަޢުލޫމާތަކީ، ަޞްއޙަ ތެުދ މަޢުލޫމާތު ކަމަށާިއ، މި ފޯމުން ހުށަަހޅާ މަްއސަލައަ ކީ، ޤާނޫނަކުްނ އަުޅގަ

ށްލުމަށް ިއޤުާރރުަވމެވެ. މި ކަމަށް މި ިއޤުާރުރވަނީ، ލިބިދޭ ޙަްއޤަކުން ދަޢުވާ އުފުލިާދނެ ަފދަ ަމއްސަަލއެއް ަކމަްށވާނަަމ، އެ ޤާޫނނީ ަޙއްޤު ދޫކޮ
ގޮތުން ހޯދަްނޖެޭހ ދޫކޮށްލާ ޙަްއުޤގެ ބާވަާތއި، ިމންަވރާިއ، އެކަމުން ނުކުންނާނެ ނަީތޖާއާ ެމދު ފުރިހަަމއަށް ިވސްނުމަށްަފހުަގެއވެ. އަިދ އެކަމާބެހޭ 

 ޤާނޫނީ ލަފާ ެވސް ހޯުދމަށްފަހު، ައމިްއލަ އިޚުތިޔާުރަގއެވެ.
  

 ޤާނޫނީ ަޝޚުެޞއްނަމަ ަތްއގަނޑު  . ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:7
   ފުރިހަމަ ނަްނ:

  މަާޤމު ނުވަތަ ަހއިިސއްޔަތު:
  ސޮއި:

  ސޮއިުކރި ތާރީުޚ:
 

 :ިމި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ 

 ަނމަ، ޭއާނގެ ައއިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ވަކި ފަުރދެއް .1
ޅަނީ ޤާނޫނީ ަޝޚުެޞއްަނމަ، އެފަރާތް ތަްމސީލުކުރާ މީެހްއގެ އަިއީޑ ކާޑު ކޮޕީއާއި އޭާނގެ މަޢުލޫާމތު ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ަރްސމީ ފޯމު ހުށަހަ .2

 ލިޔުމެއް 

 ސާިބތުކުުރމަށްޓަކައި ހުށަަހޅާ އެްނމެހައި ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ. މަްއސަލަިއގެ .3
 ަކމާ ުގޅޭ ލިޔުންުގިޅގެން ހެކި ހުށަހަަޅން ޭބނުންވާަނމަ އެމަްއސަލައާ  .4
 ހުށަހަޅަީނ، ޝާއިޢުކޮށްަފިއވާ ލިޔުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުންަނމަ، އެ ލިޔުެމްއެގ ކޮޕީ.މަްއސަލަ  .5
 މި ފޯމުން ހުށަެހޅި މަްއސަލަ، ެއހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާަފިއވާނަަމ، އެކަާމބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ. .6
 ޢާމަލާެތއް ކުެރވިފަިއާވނަމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ.ރަްއދުވާ ަފރާތާއެުކ، ލިޔެކިޔުމުން ެއއްެވސް މު މަްއސަލަ .7
 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް:
  މުަވއްޒަުފގެ ނަން:

  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:  ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު:
  ނަންަބރު: މަްއސަލަިއގެ  މުަވއްޒަުފގެ ޮސއި:

 

 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް : )އިޚްތިޔާރުކުރާ ގޮޅީގައި  25ޤާނޫނުގެ  . މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ 5
 މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ!(

  ވޭ ަފއިނު މަަސއްކަތް ކުރެވި  މަަސއްކަތް ކޮށްފަިއވޭ 
 މަަސއްކަތް ކުރެވިަފިއވާނަމަ އެ މަަސްއކަތުގެ ޚުލާާޞއެއް ިތރީަގއި ލިޔާށެވެ.

  
 
 
 
 
 
 


