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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 

 

 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 ށް ކިޔާއުސޫލަ)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. 9މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިނާމަށް ކުރިމަތިލެވ ނީ،   .3

 އެ ދާއިރާތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 ދާއިރާ )ހ( އިޖުތިމާއީ
  ދާއިރާ )ށ( ސިޔާސީ
 ދާިއރާ ޤާނޫނީ އަދި )ނ( ޝަރުއީ

 ދާއިރާ އިޤުތިޞާދުގެ )ރ( ވިޔަފާރިއާއި
 ދާއިރާ )ބ( ކުޅިވަރުގެ
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 ދާއިރާ ގްރަފީގެ)ޅ( ފޮޓޯ
 )ކ( ވީޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ

  ދާއިރާ )އ( ފީޗަރ
 ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު އުންމީދީއެންމެ )ވ( 
 

 އުންމީދީ އެންމެ )ނުވައެއް( ދާއިރާެގ ތެރެއިން  9ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3މި އުސޫލުގެ 
ފިޔަވާ، ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ަނން ހުށަހަޅާ ފޯުމ  ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު

ނާުމ )ދ އް( ކެޓަގަރީން ވަކިވަކިން އި 2ށް ތިީރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ގަިއ ވާގޮތ4ަ)ޖަދުވަލު 
 ދެވ ނެއެވެ.

 ހ. ޕްރިންޓް/އޮންލައިން ކެޓަގަރީ؛ އަދި 
 ށ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީ )ޓީވީ އަދި  ރ ޑިއޯ( 

 
 

އިނާމު ދެވ  ދާއިރާތައް 
 މާނަކުރާ ގޮތް

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާަތއް މާނަކުރާ ގޮތް ތިރީގަިއ  3މި އުސޫލުގެ   .4
ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް އޮްނލައިން މިދާއިރާތަކުން  މިވަނީއެވެ.

ނުވަތަ ޕްރިންޓް ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވ ނެއެވެ. އަދި އޮންލައިން ނުވަތަ ޕްރިންްޓ 
 ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވ ނެއެވެ.

 ކޮންމެ ނޫސްވެރިޔަކަށްވެސް ކުރިމަތިލެވ ނީ އެއް ދާއިރާއަކަށެވެ.ފިޔަވައި، ފީޗަރ ދާއިރާ 
 

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

 ނޫސްވެރިކަމުގެ ުއފައްދާ ހ ލުންތެރިކުރުމަށް ގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ކަންތައްތަކާއި،
 އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ.

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

 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  )ނ( ޝަރުޢީ 

 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
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 އެ ޙާަލތަށް  ޙާލަތާއި، އިޤުތިޞާދީ މިއީ، ވިޔަފާރިއާއި ދާއިރާ: އިޤުތިޞާދުގެ  )ރ( ވިޔަފާރިއާއި 
 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: )ބ( ކުޅިވަރުގެ 

 ކުޅިވަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވ   ކުރިއެރުވުމަށް ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކާއި، މުބާރާތްތަކާއި
 މަޢުލޫމާތުތަުކގެ  ފަރާތްތަކުގެ ގުޅުންހުރި  ކުޅިވަރާ މައްސަލަތަކާއި، ހުރި ދާއިރާގައި
 އުފެއްދުންތައް ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ. ކަމުގެ ނޫސްވެރި އުފައްދާ މައްޗަށް

 
 މުޖުތަމަޢުގެ  ޙާޞިލުކުރުމަށާއި، މަޤުޞަދު މިއީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ:ގްރަފީގެ )ޅ( ފޮޓޯ 

 ދާއިރާއެވެ.ޮފޓޯތައް ހިމެނ   ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު ގެނަުއމަށްޓަކައި ބަދަލެއް ހެޔޮ ވިސްނުމަށް
 

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު މިއީ ޚަބަރާއި :ރަފީގެ ދާއިރާ ވީޑިއޯގް )ކ( 
 ސަބަބުން ވީޑިއޯއެއްގެ އެ ހުށަހަޅާނީ މި ދާއިރާއަށް ވީޑިއޯ ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ.

 .ވީޑިއޯއެވެ ގެނެސްދީފައިވާ ބަދަލެއް ހެޔޮ ވިސްނުމަށް މުޖުތަމަޢުގެ ނޫސްވެރިކަމަށާއި
 

 މަޢުލޫމާތު ޚަބަރާއި ދާއިރާތަކުން އެކިއެކި  މިއީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ :ދާއިރާ  )އ( ފީޗަރ
 އޯޑިޯއގެ  ނުވަތަ ވީޑިއޯގެ ޒަރީއާއިން ނުވަތަ މުގެ ޒަރީއާއިންލިޔު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 ރިޕޯޓު ހިމެނ  ދާއިރާއެވެ. ފީޗަރ ތައްޔާރުކުރާ ޒަރީއާއިން
 
ގެ އިނާމަކީ، ޔާއެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރި :ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު  އެންމެ އުންމީދީ  ()ވ

ގޮތުން ޒުާވްނ  ކުރިޔަށް ދިޔުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެނޫސްވެރިކަމުގެ މައިދާނުގައި 
ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް 
ހަމަޖައްސާފައިވާ އިނާމެކެވެ. މި އިނާމު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ، ޫނސްވެރިކަމުގެ މައިދާނަށް 
އަލަށް ނުކުންނަ ނޫސްވެރިންަނެށވެ. މި އިނާމު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ތިރީގައި 

 ޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.ބަ
 

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

ޑިސެންބަރު  ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 01 މަހުގެ ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ
 ދުވަހު މަސް( ނުވަެއއް) 9 ޖުމުލަމަދުވެގެން  ދެމެދު، ދުވަހާ  ނަވަ 31 މަހުގެ

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



 

4 

 

 މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ ނޫސްވެރިންނަށެވެ.
 

ހުށަހަޅާނީ، އ ނާ މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާގެ  ނޫސްވެރިޔަކު މި އިނާމަށް   .2
އިދާރާއިންނެވެ. އެ އިދާރާއިން އ ނާގެ ނަން ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަ 
ފޯމުންނެވެ. އެ ފޯމުގެ ނަމަކީ، "އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާއަށް ނަން ހުށަހަޅާ 

 މު ވާނެއެވެ.ގައި އެ ފޯ 5ފޯމު" އެވެ. މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 

އެ  ދުތަކާއި،ގަވާއި އެކަށައަޅާ ދަށުން ގެތަކުޤާނޫނު ކަމާބެހ  މި އިނާމަށް ހުށަހެޅ ނީ،  .3
ނޑުތަކާ ުއސޫލުޤާނޫނުތަކުގައި ހިމެނިގެންވާ  ތަކާއި، ހަމަތަކާއި، އަޚުލާޤީ މިންގަ

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީާފ އަދާކުރާ މީޑިއާއަކަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އަދި ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއި ޤާބިލުކަން 

އެޑިޓަރު  ހުރިކަމަށް އެ މީޑިއާއެއްގެ ނިއުސް ރޫމުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ
 އެވެ.ފާހަގަކުރާ ނޫސްވެރިޔާ

 
 އެންމެ ނޫސްވެރިޔެކެވެ. އާއަކުން މި އިނާމަށް ހުށަހެޅ ނީކޮންމެ މީޑި  .4

 
 30އަހަރާއި  18ކީ، ޢުމުރުން މި އިނާމަށް ހުށަހަޅާ ނޫސްވެރިޔަ އާއަކުންމީޑި  .5

 އަހަރާ ދެމެދުގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމުގައި ވާންޖެހ ނެއެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާގެ  8ކާ، މި އުސޫލުގެ މަށް ުހށަހެޅ  ކޮންމެ ނޫސްވެރިޔަ)ހ( މި އިނާ  .6
ނިޑޔާރުންގެ ޕެނަލުން ށ)  އިންޓަވިއުކުރާނެއެވެ.( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަ

 
ނޑިޔާރުން ކާނޫސްވެރިޔަ ުހށަހެޅ  އިނާަމށް މި ()ށ  އިންޓަވިއުކުރާއިރު، ފަ

 ބަޔާނެއް  ނޫން ދިގު ޞަފުޙާއަށްވުރެ އެއް ސައިޒުގެ  A4 ގޮުތން އ ނާއާބެހ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ އ ނާއަށް އިޚުތިޔާރު އިއްވުމުގެ

 
ބަރުގައި ބުނެފައިވާ ކަންކަްނ ވަނަ ނަން 3( ގެ މާއްދާގެ )ވމި އުސޫލުގެ މި   .7

ން ހުށަހެޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު، ކަިއ، ފޯމާެއކު ކަމާބެހ  ލިޔެކިޔުކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަ
 މީޑިއާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 
ނޑައަޅާ   .8 ނޑިޔާރުން ކަ މި އިނާމަށް މީޑިއާތަކުން ހުށަހަޅާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން ފަ

ނު ން، އިނާމުދ  ަޙފުލާގައި އިޢުލާއްގެ ނަ)ފަސް( ނޫްސވެރިޔެ 5 އެންމެ މޮޅު
 ފެއް ހާމަކުރެވ ނެއެވެ.. އަދި އެ ނޫސްވެރިންގެ ކުރު ތައާރަކުރެވ ނެއެވެ
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ނޑިޔާރުން ހޮ "ގެ އިނާމު އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާއެންމެ "  ވާފައިާވ ދެވ ނީ، ެއ ދާއިރާއިން ފަ
 ކަށެވެ.އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔަ

 
 

ުހށަހެޅުމުގެ  ަވނަ މާްއދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދާއިރާތަުކން އިނާމަށް ަނން 3އުސޫލުގެ )ހ( މި   .5 އިނާމަށް ނަން ހުަށހެޅުން 
ފައިވަނީ، ދަުއލަތުގެ ކަމާބެހ  މުއައްސަސާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ

 މީޑިއާގެ ވަސީލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށެވެ. 
 

އި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އްދާގެ )ހ( ގަ)ށ( މި މާ
އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ މަޤާމުގައި  ންނާއިމެންބަރުހިނގަމުންދާ ަދއުރުގެ  ކައުންސިލުގައި

  ނުލެވ ނެއެވެ. އްޗެއްތަކަށް މި އިނާމަށް ކުރިމަފަރާ ހުރި
 

ސައްކަތްކުރާ މަ ނޫސްވެރިޔަކު)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ުބނެފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިްނ 
ނުވަތަ އ ނާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އާންމު ފަރުދަކަށް، އ ނާގެ ނަން، މި އިދާރާއިން 

 ގެ ދަށުން އިނާމަށް ހުށަެހޅިދާނެއެވެ.އުސޫލު
 

ވާ ދާއިރާތަކުން އިނާމަށް ނަން ހުށަހަާޅ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 3)ރ( މި އުސޫލުގެ 
ނުވަތަ  މީޑިއާއެއްގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ  ނޫސްވެރިންނަކީ،
 ެފށިގެން  ދުވަހުން ވަނަ 01 މަހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަމީޑިއާތަކެއްގައި 

 )ނުވައެއް( މަސް 9 ޖުމުލަމަދުވެގެން ދުވަހާ ދެމެދު،  ވަނަ 31 މަހުގެޑިސެންބަރު 
 .ވާންވާނެއެވެ ނޫސްވެރިއަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދުވަހު

 
 ހުަށހަޅާނީ  އިނާމަށް ނަން ށްފައިވާ ދާއިރާތަކަށްވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 3)ބ( މި އުސޫލުގެ 
އެ ފޯމުެގ  .ފޯމުންނެވެ ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

ގެ އުސޫލު އެ ފޯމު މި  ނަމަކީ، "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު" އެވެ.
 ހަމަވާކަން ޝަރުޠު އިނާމަށް ނޫސްވެރިޔާ  ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކުގައި ވާނެއެވެ.  4ޖަދުވަލު 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ތަކެތި ސާބިތުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި އަންނަިނވި
 

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

ވާއިާދ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނާއި ގަ ބްޯރޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ
 ުހަށހަޅަންވާނެއެވެ. ތަކެތި އަންނަނިވި ޚިލާފުނުވާ

 
ގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(، )ރ( އަދި )ބ( ގަިއ ވަނަ މާއްދާ 3މި އުސޫލުގެ   .1
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ެތރެއިން ދާއިރާކަށް ކުރިމަތިލާނަމަ، ކުރިމަތިލާ ދާއިރާއިްނ 
 )ފަހެއް( އުފެއްދުން ހުަށހަޅަްނވާނެއެވެ. 5

ފީޗަރ ދާއިާރ  ުއފެއްދުމެވެ. 3ިއން ހުށަހަޅަންާވނީ،  )އޮންލައިން( ފީޗަރ ދާއިރާ .2
ކޮންމެ މި ދާއިރާއިން ހުށަހަޅާ އުފެއްދުމެވެ.  3)ބްރޯޑްކާސްޓިންގ( އިން ހުށަހަޅަންވާނީ، 

ެއ  ،އުފެއްދުމަކާއެކު އެ އުފެއްދުމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށް
 ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.އުފެއްދުން ތައްޔާރުކުރި ނޫސްވެރިޔާ ސޮއި

 އުފެއްދުމެވެ.)ފަހެއް(  5ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކެޓަގަރީ )ޓީވީ އަދި  ރ ޑިއޯ( އިން  .3
 ދާއިރާއަށް  ގްރަފީގެވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ 3މި އުސޫލުގެ  .4

އޮތް  ކުރެވުނުއިރު ާޝއިޢު) ފޮޓޯ( ދިހައެއް) 10 ޮކށްފަިއވާ ޝާއިޢު ހުށަހަޅާނަމަ،
 .(ކެޕްޝަނާއެކު

 ވީޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި އުސޫލުގެ   .5
 .ވީޑިއޯ( ފަސް) 5 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއަށް ކުރުމުގެ

( އެލް.ގެ.އާރް.ޔޫ) ލިންކްަތކުގެ ތަކެތީގެ ކުރެވިފައިވާޝާއިޢު ނޫސްތަކުގައި އޮންލައިން .6
 .ލިސްޓު

 . ތައްކަމުގެ ލިޔުންނޫސްވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ  .7
 

ހުަށހަޅަންޖެހ   ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހަމަވާކަން ޝަރުޠު އިނާމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ)ކ( 
 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެެވ.  ތަކެތި  އެހެނިހެން

 އާއި ވަނަވަރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުެގ ކޮޕީނޫސްވެރިޔާގެ   .1
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ނުކުރެވ   ރީރައިޓް ވާނީ ހުަށހަޅަން ފޮޓޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ، ުހށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ މި .2
 .ޑީވީޑީގައެވެ ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ނުވަތަ ސީޑީގައި

 (ފަހެއް) 5 ހާޑްކޮޕީގެ ހުށަހެޅުމެއްގެ  ކޮންމެ ިލޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ މި .3
 ރީރައިޓް ވާނީ ހުށަހަޅަން ކޮޕީ  ސޮފްޓް. ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން (ކޮޕީ ސޮފްޓް) ސެޓާއި،
 ފޮުނވ   އީމެއިލުގެ ޒަރީއާއިން. ޑީވީޑީގައެވެ ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ނުވަތަ ސީޑީގައި ނުކުރެވ 
 .ނުގަނެވ ނެއެވެ ބަލައެއް ތަކެތި

 (ފަހެއް) 5 ހާޑްކޮޕީގެ ހުށަހެޅުމެއްގެ  ކޮންމެ ިލޔުންތަކުގެ ހުށަހަޅާ ދަށުން މާއްދާގެ މި .4
 ސެޓް ބައިންޑް ކުރާނަމަ ބައިންޑް ކުރަންވާނީ ކޮންމެ ސެޓެއް ވަކިންނެވެ. 

 
އުފެއްދުމަކާއެކު އެ އުފެއްދުމެއް އުފެއްދި ތާރީޚު  ކޮންމެ ހުށަަހޅާ ށުން ދަ މާއްދާގެ ( މިއ)

ވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެޑިޓޯރިއަލްގެ ބަޔާންކޮށް ނޫސްވެރިޔާ ނިސްބަތްވާ އިދާރާގެ 
  ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 
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ޚާއްޞަ އިނާމާއި އެ 
 އިނާމަށް ހުށަހެޅުން 

 ދާއިރާަތކުން ދެވ  އިނާމުގެ އިތުރުން ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި އުސޫލުގެ  )ހ(  .6
 ޓީއިން ުހށަހަޅާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކަމާެބހ  ކޮމިއެއަހަރަކު 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އްސަ އިނާމާގުޅ  ވަކި އުސޫލެއް ޚާއެވެ. ދެވ ނެ އިނާމުތަކެއް ޚާއްސަ
ނޑައަކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ކަމާބެހ  ކޮމިޓީއިން   ވެ.ވާނެއެން ޅަކަ

 
އިނާމުތަކަށް ނޫސްވެރިން 

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

 ގައިވާ ބައިތަކަށެވެ. 2 ޖަދުވަލު އާއި 1 ޖަދުވަލު  އުސޫލުގެމި ދ ނީމާކުސް 
 
ނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލުން 8ގެ އުސޫލުމި ( ނ)  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަ

 ގައިވާ ބައިތަކަށެވެ. 3 ޖަދުވަލު އުސޫލުގެ މި ދ ނީމާކުސް 
 

ނޑިޔާރުންގެ  )ރ( މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކުރިމަތިލާ ނޫސްވެރިއަކާވެސް ފަ
ށަހަޅާ އުފެއްދުންތަކަްށ ޕެނަލުން އިންޓަރވިއު ކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ނޫސްވެރިޔާ ހު

 އިންޓަރވިއުއަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  މި  ދ އިރުމާކުސް
 
 ފާއިތުވެދިޔަ  އިނާމުތަކުގެ ތެރެއިން ިއނާމެއް ލިބ ީނ، ބަޔާންކޮްށފައިވާގައި އުސޫލު މި( ބ)

 ދެމެދު ތާރީޚާ  ދެވ  އިނާމު ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 01 މަހުގެ ޖަނަވަރީ އަހަރު
ައިދ  .ނޫސްވެރިންނަށެވެ ސާިބތުވެފައިނުވާޝަރީއަތަށް  ކުށެއް  ޖިނާއީ މައްޗަށް އެމީހެއްގެ

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުކށެްއގެ ރެކޯޑު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގައި އޮތް 
  މީހަކަށް ނުވުން.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ހާއްސަ  2009/12. ޤާނޫނު ނަމްބަރު: 1
 ކުށެްއ. ކޮށްފައިވާއުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން 

 ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް. 2014/17ބަރު: . ޤާނޫނު ނަން 2
ށިއަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގެވެ 2012/03ބަރު: ނަން. ޤާނޫނު 3

 ކުށެއް.
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2011/17ބަރު: . ޤާނޫނު ނަނ4ް

 ކުށެއް.
ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗެހި  2010/17ބަރު: . ޤާނޫނު ނަނ5ް

 ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް.ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 ހީލަތް މިއިން ކުށެއް. ރުން، ޓެކުްނ، މަކަރާއި. ވައްކަން، ފ 6
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 ބ ނުމަށްޓަކައި، މާއްދާގެ މި ރެކޯޑް، ކުށުގެ ޖިނާއީ ޫނސްވެރިންގެ ހުށަހެޅ  ނަން އިނާމަށް( ޅ)

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

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

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

ނޑިޔާރުންގެ ކައުންސިލުން މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ހޮވުމަށްޓަކައި، ނޫސްވެރިން  ޕެނަލެއް ފަ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  ތަޢުލީމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ވާނީ އޮންނަން އެކުލެވިފައި ޕެނަލް މި. ކަ

 ވެށި މީޑިއާގެ މަސައްކަތްކޮށް މީޑިއާގައި  ރާއްޖ ގެ ދިވެިހންާނއި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ
 ދިވެހިްނގެ  ޤަބޫލުކުރެވ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ދަސްވެފައިވާކަމަށް ރަނގަޅަށް
ނޑިޔާރުންގެ. މައްޗަށެވެ )ފަހެްއ(  5 އޮްނނާންވާނީ އެކުލަވައިލެވިފައި ޕެނަލް ފަ

ނޑިޔާރުންނަށް  .މައްޗަށެވެ އަދަދެއްގެ ހިރިއޮނަ ނޫން  ގިނަ ވުރެ ފަ
 

ނޫސްވެރިޔާގެ އިނާމު"  އުންމީދީގައިވާ "އެންމެ  )ވ(ވަނަ މާއްދާގެ  3ގެ އުސޫލު)ށ( މި 
ންގެ ތެރެއިްނ، މެންބަރު ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް ހޮވާނީ، މޯްލޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ

ނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލަކުންނެވެ. އެ  ޕެަނލް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢައްޔަންކުރާ ފަ
ނޑިޔާރުންނަށް 5 އޮންނާންވާނީ އެކުލަވައިލެވިފައި  އޮނަހިރި ނޫން ގިނަ ވުރެ )ފަހެއް( ފަ

 .މައްޗަށެވެ އަދަދެއްގެ
 

                        
……………………………………… 
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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 

އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. ިމ  ބ ނުމަްށޓަކައިގެ  (ނ)ވަނަ މާްއދާގެ  7ގެ އުސޫލުމި މިއީ،   .1 ފު ތަޢާރަ
ވަނަ ނަްނބަުރގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  6ވަނަ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން  2ގެ ޖަދުވަލު
ށްފައިވާ ދާއިރާތަކުެގ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 4ގެ އުސޫލުސްދ ނީ، މި ން މާކުގޮތުގެމަތި
 ގައިާވ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކަށެވެ. (ކ) އާއި، (ޅ)ތެރެއިން 

 

ނޑު އަޚުލާޤީ  މިންގަ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓައިފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ :މިންވަރު  ހިފަހައްޓައިފައިވާ  މިންގަނޑު  އަޚުލާޤީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ   .2  މި ބަޔަށް ކަ
ބަލާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ  ދިނުމުގައިމާކުސް )ވިހި(  20

ނޑު" ގައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ."ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިން  ގަ
 

 އެނގ   އާންމުންަނށްމީގެ މާނައަކީ،  :ހުށަހެޅުން  އެއްގޮތަށް  ދ ހައާ  އާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ   .3 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ
ނޑައެޅިފައިވާ ށަހެޅުެމވެ.ހު ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި ދިނުމުގަިއ މާކުސް )ވިހި(  20 މި ބަޔަށް ކަ

 ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތަްއތަކެވެ.

 .ކޮމިޔުނިކ ޝަން  އޮފް ފްލޯރ)ހ( 
 .ގޮތް ފައިވާހިަމނައިފައިވުމާއި، ހިމަނައި ފެކްޓް)ށ( 
 .ގޮތް ފައިވާހިމަނައިފަިއވުމާއި، ހިމަނައި ހިސާބު ތަފާސް)ނ( 
 

 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
ފައިވުމާއި ހިފަހައްޓާ

ދާއިރާގައި އަމަލީގޮތުން 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 މިންވަރު

ނޑައެޅިފައިވާމި   .4  ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.ދިނުމުގައި މާކުސް )ވިހި(  20 ބަޔަށް ކަ

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

 .ފައިވުންހިފަހައްޓާ ހަަމތައް ދާއިގަވާއި ބަހުގެ)ނ( 
 ލަފުޒާއި ޢިބާާރތް ބ ނުންކޮްށފައިވުން. އެކަށީގެންވާ)ރ( 
 .މިންވަރު ދ ހަޮކށްދީފައިވާމައުޟޫޢު )ބ( 

 .މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ މިންވަރު)ޅ( ދުވަހުން ދުވަހަށް ނޫސްވެިރކަމުގެ 
ބިނާކުރާ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވާ  އުފެއްދުން )ކ(

މިންވަރާއި، މައުޟޫޢު ނުވަތަ މައްސަލައިގެ އެންމެ ފުނަށް ދިއުމަށް ނޫސްވެރިޔާކޮށްފައިވާ 
 .މަސައްކަތް

 1ޖަދުވަލު 
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 ދުމަޤުޞަ ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ވެފައިވާޙާޞިލު

 

 މައްސަލައިގެ ކުރިރިޕޯޓުދިނުމުގައި ަބލާނީ މާކުސް )ވިހި(  20 ޑައެޅިފައިވާމި ބަޔަށް ކަނ  .5
 ނުަވތަ  ށްމުޖުތަމަޢަ ( ަސބަބުން  ކުރުމުގެ އާންމުކުރި ގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ) ސަބަބުން
 އަށެވެ.ނަތީޖާ ނުކުތް ނުވަތަ އަސަރު ކުރި  ފަރާތަށްއަމާޒުވި  މައްސަލަ

 
 

 ފައިދާއަށް މުޖުތަމަޢުގެ
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 މިންވަރު

ނޑައެޅިފައިވާމި   .6  ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.ދިނުމުގައި މާކުސް )ވިހި(  20 ބަޔަށް ކަ

ނޑުތަކާ ިޚލާފުނުވުން.  )ހ( އިޖުތިމާޢީ މިންގަ
 )ށ( ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކވާފަދަ ކަމެއް ނެތުން.

ތެރ ގަިއ  ައޞްލަކާ ޚިލާފުނުވުން. )އިސްލާމްދީނުގެ ައޞްލަކާ ޚިލާފުވުމުގެ މްދީނުގެ( އިސްލާނ)
އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވުމާއި، އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިާވ 

 ކަމަކަށް އަރައިގަތުން ހިމެނެއެވެ.(
 ފައިވުން.( ފައިދާކުރަނިވި މަޢުލޫމާތާއި، ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ގެނެސްދީރ)
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 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 

އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. ިމ  ބ ނުމަްށޓަކައިގެ  (ނ)ވަނަ މާްއދާގެ  7ގެ އުސޫލުމި މިއީ،   .1 ފު ތަޢާރަ
ވަނަ ނަްނބަުރގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  6 ވަނަ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން 2ލުގެ ޖަދުވަ

ށްފައިވާ ދާއިރާތަކުެގ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ 4ގެ އުސޫލުސްދ ނީ، މި މާކު ގޮތުގެމަތިން
 ގައިާވ ދެ ދާއިރާއަށެވެ. (ކ)އާއި،  (ޅ)ތެރެއިން 

 

ނޑު އަޚުލާޤީ  މިންގަ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓައިފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާމިންވަރު:  ހިފަހައްޓައިފައިވާ  މިންގަނޑު އަޚުލާޤީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ   .2  މި ބަޔަށް ކަ
ބަލާނީ، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ދިނުމުގައި މާކުސް )ވިހި(  20

ނޑު" ގައިވާ މާއްދާތަކަށެވެ.  "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަ
 

 އެނގ   މީގެ މާނައަކީ، އާންމުންަނށް ހުށަހެޅުން: އެއްގޮތަށް  ދ ހައާ  އާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ   .3 ފެންވަރު  ހުށަހެޅުމުގެ
ނޑައެޅިފައިވާހުށަހެޅުެމވެ.  ކޮންސެޕްޓް މާނައިގައި ދިނުމުގަިއ މާކުސް )ވިހި(  20 މި ބަޔަށް ކަ

 ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތަްއތަކެވެ.

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

 ފޮޓޯ ނުަވތަ ވީޑިއޯއިން ދ ަހވާ މާނަ.)ނ( 
 

 ހަމަތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު  ހިފަހައްޓާފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ  .4  ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ. ދިނުމުގައިމާކުސް )ވިހި(  20 މި ބަޔަށް ކަ

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

 )ނ( ޝުޢޫރާއި އިޙުސާސް ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު.
 )ރ( ފޮޓޯ ނެގުމަްށޓަކައި ނުވަތަ ވީޑިއޯ ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އުފުލި ތަކުލީފު.

 ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯގެ މުހިްނމުކަން.)ބ( 
 

 މަޤުޞަދު ނޫސްވެރިކަމުގެ
 މިންވަރު ޙާޞިލުވެފައިވާ

ނޑައެޅިފައިވާ  .5 ޝާއިޢުކުރި ފޮޓޯ ނުވަަތ ދިނުމުގައި ަބލާނީ މާކުސް )ވިހި(  20 މި ބަޔަށް ކަ
 ނުަވތަ މުުޖތަމަޢަށް( ސަބަބުން ކުރުމުގެ އާންމުކުރި ގޮތުން ނޫސްވެރިކަުމގެ) ސަބަބުން ވީޑިއޯގެ

 2ޖަދުވަލު 
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 އަެށވެ.ނަތީޖާ ނުކުތް ނުވަތަ އަސަރު ކުރި އެ އަމާޒުކުރެވުނު ބަޔަކަށް
 
 

 ފައިދާއަށް މުޖުތަމަޢުގެ
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ

 މިންވަރު

ނޑައެޅިފައިވާ މި  .6  ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.ދިނުމުގައި މާކުސް )ވިހި(  20 ބަޔަށް ކަ

ނޑުތަކާ ިޚލާފުނުވުން.  )ހ( އިޖުތިމާޢީ މިންގަ
 ނުރައްާކވާފަދަ ކަމެއް ނެތުން.)ށ( ޤައުމީ ސަލާމަތަށް 

ތެރ ގަިއ ގެ ައޞްލަކާ ޚިލާފުނުވުން. )އިސްލާމްދީނުގެ ައޞްލަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ( އިސްލާމްދީނުނ)
އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަމަކާ ޚިލާފުވުމާއި، އިސްލާމްދީނުގައި ނަހީކުރައްވާފައިާވ 

 ކަމަކަށް އަރައިގަތުން ހިމެނެއެވެ.(
 މުޖުތަމަޢަށް ހެޔޮ އަސަރެއް ކުރާނެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކަމުގައިވުން.( ރ)
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c 

 
 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް
 ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
އެުކލަވާލާފައިވާ ޖަދުވަލެކެވެ. ިމ  ބ ނުމަށްޓަކައިގެ  (ވ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ގެ އުސޫލު މިމިއީ،   .1 ތަޢާރުފު 

ސްދ ނީ، މި މާކުކަންތައްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ)ވަނަ ނަންބަރުެގ  2ގެ ޖަދުވަލު
ެއންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔާ ފައިވާ ބަޔާންކޮށް  ގައި (ވ)ވަނަ މާއްދާގެ  3ގެ އުސޫލު

 ހޮވުމަށެވެ.
 

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

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

 3ޖަދުވަލު 
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 ދިވެހިރާއްޖ ގެ ނިސްބަތުން ރަނަގޅު ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒަންކުރާ މިންވަރު. .20
 

ސްދ ނީ، ންމެ ކަމަކަށް މާކުކޮ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  (ހ) ބައިގެމި )ށ( 
ނޑައެޅިފައިވަނީއެ  ވެ.އަށެ 5އިން  0 )އެއް ސަތ ކަ(  100ޖުމުލަ  ބަޔަށް ކަ

 އެވެ.ސްމާކު
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c 

 
 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! ށް ހުށަހަޅާ ދާއިރާގައި، އިނާމަ

  1ކެޓަގަރީ    2ކެޓަގަރީ 

 ދާއިރާތައް  ޕްރިންޓް  އޮންލައިން  ޓީވީ  ޑިއޯ ރ  

 އިޖުތިމާއީ ދާއިރާ    

 ސިޔާސީ ދާއިރާ     

 ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ    

 ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދުގެ ދާއިރާ    

 ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ     

 ދާއިރާ ފޮޓޯގްރަފީގެ    

 ވީޑިއޯގްރަފީގެ ދާއިރާ     

  ދާއިރާ ފީޗަރ    
 

 

 4ޖަދުވަލު 
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 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހ  ތަކެތި:. 3
 

 .ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ވަނަވަރު ނޫސްވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ 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 ހުށަހެޅ  އިނާމަށް  .3
 .އުފެއްދުމެއް 5 ދާއިރާއިން ކުރިމަތިލި

 .އުފެއްދުން( ތިނެއް) 3 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއިން ފީޗަރ  .4

 )ފަހެއް( އުފެއްދުން. 5 އިން ހުށަހަޅާނަމަ( ރ ޑިއޯ އަދި ޓީވީ) ކެޓަގަރީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  .5

 (.ކެޕްޝަނާއެކު އޮތް ކުރެވުނުިއރު ޝާއިޢު) ފޮޓޯ( ިދހައެއް) 10 ކޮށްފައިވާ ޝާއިޢު ހުށަހަޅާަނމަ، ދާއިރާއަށް ގެގްރަފީފޮޓޯ  .6

 .ވީޑިއޯ( ހަތެއް) 7 ހުށަހަޅާނަމަ ދާއިރާއަށް ވީޑިއޯގްރަފީގެ  .7

 .ލިސްޓު( ގެ.އެލް.އާރް.ޔޫ) ލިންކްތަކުގެ  ތަކެތީގެ ކުރެވިފައިވާޝާއިޢު  ނޫސްތަކުގައި އޮންލައިން  .8
 

 

 ަބައިންޑް ކުރާނަމަ  ންވާނެއެވެ.ކޮޕީ ހިމަނަ ()ފަހެއް 5އްގެ މެޔު މެ ލިކޮންގައި ހިމެނ   4އާއި  3ތީގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މ
 ސެޓް ވަކި ވަކިންނެވެ. ()ފަހެއް 5 ބައިންޑް ކުރަންވާނީ

 ،ޯޑީވީޑީގައެވެ ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ނުވަތަ ސީޑީގައި ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ވާނީ ންށަހަޅަހު ފޮޓޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއ. 
 ެނުގަނެވ ނެއެވެ ބަލައެއް ތަކެތި ވާފޮނު ޒަރީއާއިން އީމެއިލުގ. 
 ާއިދާރާގެ  ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިޔާ ބަޔާންކޮށް ތާރީޚު އުފެއްދި އުފެއްދުމެއް އެ ނީވާހުށަހަޅަން އުފެއްދުމެއް ކޮންމެ ހުށަހަޅ 

  ލިޔުމަކާއެކުއެވެ. ސޮއިކޮށްފައިވާ ވެރިޔަކުއެޑިޓޯރިއަލްގެ 

 . އިޤުރާރު:4
 

ިމ މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އުފެއްުދންތަކަކީ، މި ފޯުމން 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:
 

 ތައްގަޑު:
  ފޯނު ނަމްބަރު: 

  އީމެއިލް:



 

17 

 

c 

 
 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
 

  :މީޑިއާގެ ނަން

  :އެޑްރެސް

  :ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

  :ނަންބަރު ފޯނު ގުޅ ނެ

  އީމެއިލް:

 

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

1.   

2.   

3.   

4.   
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5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

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

 
 ިހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.ތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ވަނަވަރު ނޫސްވެރިޔާގެ ދިވެހިރައްޔ  
 ެންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅަ އް( ކޮޕީފަހެ) 5މެއްގެ ލިޔު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްގ 
 ،ޯޑީވީޑީގައެވެ ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ނުވަތަ ސީޑީގައި ނުކުރެވ  ރީރައިޓް ވާނީ ހުށަހަޅަން ފޮޓޯ އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއ. 
 ެނުގަނެވ ނެއެވެ ބަލައެއް ތަކެތި ފޮނުވާ ޒަރީއާއިން އީމެއިލުގ. 
 ާތާރީޚު  ޓެލެކާސްޓްކުރި ުނވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރި އެއްޗެއް އެ ހުށަަހޅަންވާނީ އެއްޗެއް ކޮންމެ ހުށަހަޅ 

 ލިޔުމަކާއެކުއެވެ. ސޮއިކޮށްފައިވާ އެޑިޓޯރިއަލްގެ ވެރިޔަކު އިދާރާގެ ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިޔާ ބަޔާންކޮށް
 

 . އިޤުރާރު:4
 

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

 . ފޯމު ހުށަހެޅި މީޑިއާގެ ފަރާތުން:5
 

   ސޮއި:

  :ނަން ފުރިހަމަ

ނޑު   މަޤާމު:  މީޑިއާގެ ތައްގަ
 


