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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 

 

 

މުއްދަތެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ  މި އުސޫލަކީ ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ދިގު )ހ(   .1 :ފާއި ނަންތައާރަ

ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުންެގ ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުްނ ބޭފުޅުންނާއި 
ނޫސްވެރިކަމަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކްށ 

 އެފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އިނާމުދިނުމާެބހޭ އުސޫލެވެ.

 
މުގެ ޚާއްސަ އިނާމު މީޑިއާ ކައުންސިލުންދޭ ޫނސްވެރިކަ މޯލްޑިވްސް"ކިޔާނީ  މިއުސޫލަށް ( )ށ

 ދޭނެ އުސޫލު" އެވެ.
 

މިއުސޫލުގެ މަޤުޞަދަކީ ނޫސްވެރިކަމަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންގެ   .2 :މަޤުޞަދު

އަގުވަޒަންކުރުމާއި އެބޭފުޅުންގެ ޚިދުމަތުގެ މުހިއްމުކަން މިހާރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް 
ކޮށްދިނުމާއި އެޭބފުޅުންގެ ޚިދުމަތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ކުރިަމގު އުޖާލާ ކުރުމަށް މިހާރުެގ ހާމަ

 ނޫސްވެރިންނަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
 

ނޑައަޅާނީ  ގެ ދަށުން އިނާމުދޭނެ ފަރާތްތަކާއި ދާއިރާތައްމިއުސޫލު .3 އިނާމުދޭނެ ފަރާތްތައް:  ޑިއާ މީމޯލްޑިވްސް ކަ
 ޓީއިންނެވެ.މިކޮ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ އިނާމު

 
 ދިނުމުގައި ބަލާނެ އިނާމު

 ކަންތައްތައް:

ޓީއިްނ ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތަކަްށ އިނާމު ދިނުމުގައި އިނާމު ކޮމި ޚާއްސަ .4

 ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށްފަހު  .1
 ވާ ނުވަތަ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން. ދައުލަތުގެ އިސްމަގާމެއް އަދާކުރައް

މުއްދަެތއް  )ަފނަރަ( އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ދިގު 15މަދުވެގެން  .2

ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން 

 ނާމު ދޭނެ އުސޫލު ޚާއްސަ އި 
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ވަންދެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ 
 ނުވަތަ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން. 

އެކިދުވަސްތަކުގެ މަތީން ޫނސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އަގުހުރި  .3
 ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން.

އެބޭފުޅެއްގެ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިކަމަށާއި  .4
ނޫސްވެރިންނަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭފަދަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ނުވަތަ 

 ލިބެމުންދާ ޭބފުޅުން.

 
ހުަށހެޅުމުގެ  އިނާމަށް ނަން ުހށަހެޅުމުގެ ުފރުޞަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލަން ވާނެއެވެ. ނަން .5 ަށހެޅުން:އިނާމަށް ނަން ހު

އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް ނުވަތަ އެހެނިހެން  ފުރުޞަތު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ
އްލައަށްވެްސ މުއައްސަސާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންާވ ބޭފުޅަކަށް އަމި

  ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 
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c 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ       

 ަނން ހުށަހަޅާ ފޯމު  ާޚއްސަ އިނާމަށްނޫސްވެރިކަުމގެ 

 ވެ.()* މިފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން މަޖުބޫރެ ަމޢުލޫމާތު ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

 އައިޑީކާޑު ނަންބަރު:* .2 ނަން:* .1
 ދާއިމީ އެޑްރެސް:* .3
 އެޑްރެސް: މިހާރު އުޅޭ* .4

 (* މިފާހަގަ ޖަހާފައިވާ ބައިތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުން މަޖުބޫރެވެ.) ނޫސްވެރިާޔގެ ަމޢުލޫމާތު

 :އައިޑީކާޑު ނަންބަރު  .2  ނަން:* .1
 މޯބައިލް ނަންބަރު: * .4 :ދާއިމީ އެޑްރެސް .3
  :އި މުއްދަތުއާ އާމީޑިމަސައްކަތް ކުރި * .5

 ޕާޓްޓައިމް  ފުލްޓައިމް   މުއްދަތު  މު ޤާ މަ  އާ މީޑި #

1      

2      

3      

4      

5      

6      

ނޑެއްގައި ލިޔެފައި މި ފޯމާއެކު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.   މި ބައިގައި ނުލިޔެވިއްޖެނަމަ، އިތުރު ގަ
 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން:

 ރާތުގެ ސޮއި:ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަ

 :ތާރީޚު

 ންސިލްގެ ބޭނުމަށްކައު އާމީޑިމޯލްޑިވްސް 

 :ިފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚާއި ގަޑ  :ްފޯމު ގެނައި މީހާގެ ނަނ 
 :ުފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފ  ިމީހާގެ އައިޑީކާޑު ނަންބަރު: ފޯމު ގެނައ 
 :ިފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ސޮއ 

 


