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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު 
 

 މަޢުލޫމާތު:. ނޫސްވެރިޔާގެ 1
 

      :ނަން ފުރިހަމަ

  :އެޑްރެސްދާއިމީ 

  މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

    :ނަންބަރު ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

  :ނަންބަރު ނުފޯ ގުޅޭނެ

  އީމެއިލް:

  :މީޑިއާ އަދާކުރާ ވަޒީފާ

  :މުއްދަތު ހޭދަވި ވަޒީފާގައި
 

 ށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާ:. އިނާމ2ަ
 

 މި ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވެ! ށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާގައި، އިނާމަ

  1ކެޓަގަރީ    2ކެޓަގަރީ 

 ދާއިރާތައް  ޕްރިންޓް  އޮންލައިން  ޓީވީ  ޑިއޯ ރޭ 

 ދާއިރާ އިޖުތިމާއީ    

 ސިޔާސީ ދާއިރާ     

 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ    

 ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދުގެ ދާއިރާ    

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ     

 ދާއިރާ ފޮޓޯގްރަފީގެ    

 ވީޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ     

  ދާއިރާ ފީޗަރ    
 

 
 

 4ޖަދުވަލު 
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 . މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:3
 

 ނޫސްވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.ކުރިމަތިލި އިނާމަށް   .1

 މަދުވެގެން ދެމެދު، ދުވަހާ ވަނަ 31 މަހުގެޑިސެންބަރު ފެށިގެން  ދުވަހުން ވަނަ 1 މަހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ ވަނަ 2018  .2

 ދުވަހު، މީޑިއާއެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިއުން. މަސް( ނުވައެއް) 9 ޖުމުލަ

( ކުޅިވަރު އާއި އިޤުތިޞާދު، ވިޔަފާރި ،އަދި ޤާނޫނީ ޝަރުޢީ ސިޔާސީ، އިޖުތިމާޢީ،) ެތރެއިން ދާއިރާތަކުގެ ހުށަހެޅޭ އިނާމަށް  .3
 ރިޕޯޓް( 2ޚަބަރާއި  3) އުފެއްދުމެއް 5 ދާއިރާއިން ކުރިމަތިލި

 .އުފެއްދުން( ފަހެއް) 5 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއިން ފީޗަރ  .4

 (.ކެޕްޝަނާއެކު އޮތް ކުރެވުނުިއރު ޝާއިޢު) ފޮޓޯ( ިދހައެއް) 10 ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު ހުށަހަޅާަނމަ، ދާއިރާއަށް ގެގްރަފީފޮޓޯ  .5

 .ވީޑިއޯ( ހަތެއް) 7 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއަށް ވީޑިއޯގްރަފީގެ  .6

 .ލިސްޓު( ގެ.އެލް.އާރް.ޔޫ) ލިންކްތަކުގެ  ތަކެތީގެ ކުރެވިފައިވާޝާއިޢު  ނޫސްތަކުގައި އޮންލައިން  .7
 

 

 ަބައިންޑް ކުރާނަމަ  ންވާނެއެވެ.ކޮޕީ ހިމަނަ)ތިނެއް(  3އްގެ މެޔު މެ ލިކޮންގައި ހިމެނޭ  4އާއި  3ތީގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މ

 )ތިނެއް( ސެޓް ވަކި ވަކިންނެވެ. 3ބައިންޑް ކުރަންވާނީ 

 ،ޯޑީވީޑީގައެވެ ނުކުރެވޭ ޓްރީރައި ނުވަތަ ސީޑީގައި ނުކުރެވޭ ރީރައިޓް ވާނީ ންށަހަޅަހު ފޮޓޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއ. 

 ެނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް ތަކެތި ވާފޮނު ޒަރީއާއިން އީމެއިލުގ. 

 ާތާރީޚު  ޓެލެކާސްޓްކުރި ުނވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރި އެއްޗެއް އެ ނީވާހުށަަހޅަން އެއްޗެއް ކޮންމެ ހުށަހަޅ 

 .ގޮތަށެވެ އެނގޭނޭ

 . އިޤުރާރު:4
 

ފައިވާ އުފެއްުދންތަކަކީ، މި ފޯުމން އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާގެ އުފެއްދުންތައް ކަމަށް އިޤުރާރުވެ، ިމ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ

 ވަނަ ބައިގައި ސޮއިކުރަމެވެ. 5ފޯމުގެ 
 

 . ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ:5

 :ނޫސްވެރިޔާ/އަމިއްލަ  :މުއައްސަސާ 

  ސޮއި:  ސޮއި:

  ނަން:ފުރިހަމަ   ނަން:ފުރިހަމަ 

  އެޑްރެސް:  މަޤާމު:

  އައިޑީ ކާޑު ނަމްބަރު:  އީމެއިލް:
 

 ތައްގަޑު:
  ފޯނު ނަމްބަރު: 

  އީމެއިލް:
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