
 

1 

 c 
 

 
 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ.      

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމު 
 

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

  ދާިއމީ އެްޑރެސް:
  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:

  ނަްނބަރު: ޕާސްޕޯުޓގެ ނުވަތަ  ދ.ރ.އ. ކާުޑގެ ނަްނބަރު:
  ފޯނު ނަންަބރު:

  ފެކްސް ނަންަބރު:
  އީެމއިލް އެްޑރެސް:

 

 

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

ޝާއިޢުކުރި ވަސީލަތާ ިދާމވާ 
މި ފާހަގަ  ގޮީޅަގއި 
 ޖަހާށެވެ!

 އެހެނިހެން  ިޑއާ ސޯޝަލް މީ އޮންލަިއން  ޕްރިންޓް  މަަޖއްލާ ނޫސް 
      

  ލިންކް: ވަސީލަުތގެ ނަން/
 

 . ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ:3
  މީޑިާއގެ ނަން:

  އެޑްެރސް:
  ފޯނު ނަންަބރު:

  އިތުރު މަޢުޫލމާތު:
 

 . ޝަކުވާގެ ޚުލާޞާ )މި ބައިގައި ނުލިޔެވިއްޖެ ނަމަ، އެހެން ގަނޑެއްގައި ލިޔެފައި ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. (4
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 . އިޤުރާރު:6
އެންމެަހއި މަޢުލޫމާތަކީ، ަޞއްޙަ ެތދު މަޢުލޫމާތު ކަމަާށއި، މި ފޯމުން ުހށަހަޅާ ޝަކުާވއަކީ، ާޤނޫނަކުްނ މި ފޯުމގައި ބަާޔންކޮށްފަިއާވ  ،އަހުެރން

ވަީނ،  ަނމަ، އެ ޤާޫނނީ ޙައްޤު ދޫކޮށްުލމަށް ިއޤުާރރުަވމެވެ. މި ކަމަށް މި އިޤުާރރުާދނެ ފަދަ ޝަކުވާެއއް ކަމަށް ވާލިބިދޭ ަޙއްޤަކުން ދަުޢވާ އުފުލި
ގޮތުން ހޯދަްނޖެޭހ ބެހޭ  ިއ، އެކަމުން ނުކުންނާނެ ނަީތޖާއާ ެމދު ފުރިހަަމއަށް ިވސްނުމަށްަފހުަގެއވެ. އަިދ އެކަމާދޫކޮށްލާ ޙަްއުޤގެ ބާވަާތއި، ިމންަވރާ

 ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯުދމަށްފަހު، ައިމއްލަ އިުޚތިޔާރުަގެއވެ.

  

 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި: •

 ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ވަކި ފަުރދެއް ަނމަ، ޭއނާގެ ިދވެހި ަރއްޔިެތއްކަން އަްނަގއިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ. .1
އޭާނގެ  ،މަ، އެ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ މީެހްއގެ ދިވެހި ަރއްޔިތެއްަކން އަންަގިއދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި ފޯމު ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ަޝޚުެޞއް ނަ .2

 މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ރަްސމީ ލިޔުމެއް.

 ޝަކުާވގެ މަްއސަލަ ާސބިތުކުުރމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ. .3

 އެަކމާ ުގޅޭ ލިޔުން. ،ުނންވާ ނަމަ ޝަކުާވއާ ގުިޅގެން ހެކި ހުށަަހޅަން ބޭ  .4
 ގޮތުން ަނމަ، އެ ލިޔުެމްއެގ ކޮޕީ.ާޝއިޢުކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަކާ ގުޅޭ  ޝަކުވާ ހުށަަހޅަނީ، .5

 .ކޮޕީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އެކަާމބެހޭ ، ހުށަހަަޅއިަފއިވާ ަނމަ ފަރާތަކަށް އެެހން ،ޝަކުވާ  ހުށަެހޅި ފޯމުން މި .6
 އްުދވާ ފަރާާތއެކު ުކރެވުނު މަަސއްކަތުގެ ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ޮކޕީ.ށްޓަކައި ޝަކުވާ ރަ ރިކަާމއެކު ހައްލުކުުރމަ ވެ ލްޙަ ޞުކުވާ ޝަ .7
 
 

 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި  25ގެ  (ޤާނޫނު  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް ) 15/2008 ނަންބަރު  . ޤާނޫނު 5
 ޞާ ޚުލާ ކުރި މަސައްކަތުގެ 

  
 
 
 
 

ކޮށްފައިވާ އެއްޗަކާމެދު  ޢު އި ޝާއި ލަތެއްގަސީ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި "މީޑިއާގެ ވަ  25މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ މޯލްޑިވްސް ނޯޓު: 
ލަތެއްގެ ލިޔުންތަކަށް ޒިންމާވާ ސީ ލަތެއްގެ އެޑިޓަރަށް ނުވަތަ އެވަސީ ވަ  ތިރާޟު ކުރާކަމަށްވާނަމަ ފުރަތަމަ އެކަން އެ ޢު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އި 

ފައިވާ މައްސަލައަށް އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް ހޯދޭތޯ ފަރާތަކަށް އަންގާނީއެވެ. އަދި ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން އެ އުފެދި
ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާނަމަ މި ޝަކުވާ  " މިފަދައިން .މަސައްކަތްކުރާނީއެވެ 

 ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  

 އް ނަމަ ަތއްގަނޑު ޤާނޫނީ ަޝޚުޞެ  . ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:7
   ފުރިހަމަ ނަްނ:

  މަާޤމު ނުވަތަ ަހއިިސއްޔަތު:
  ސޮއި:

  ސޮއިުކރި ތާރީުޚ:

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް:
  މުަވއްޒަުފގެ ނަން:

  ފޯމު ބަލަިއގަތް ަގޑި:  ފޯމު ބަލަިއގަތް ތާީރޚު:
  ކުާވގެ ނަންަބރު:ޝަ  މުަވއްޒަުފގެ ޮސއި:


