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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ
  

 

 ފޯމު ހުށަހަޅާ  ގެ މައްސަލަ ޝަކުވާ 

  :ުހުށަހަޅާނީ މި ފޯމުންނެވެ. ގެ މައްސަލަ ގެ ދަށުން ޝަކުވާ 2016/15އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު:  2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:. 1
  ފުރިހަމަ ނަްނ:

  ޖިންސް:  ން:އާންމު ނަ 
  ދާިއމީ އެްޑރެސް:

  މިހާރު ުއޅޭ ެއޑްެރސް:
  ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ނަްނބަުރ:  އައިޑީާކޑު ނަންަބރު:

  ފޯނު ނަންަބރު:
  ފެކްސް ނަންަބރު:
  އީެމއިލް އެްޑރެސް:

 

 އާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް:ޝަކުވާ. 2
  އާންމުުކރި ތާީރޚު:
  އާންމުުކރި ަވގުތު:
ިދާމވާ  ތާޝާއިޢުކުރި ވަސީލަ

 މިފާހަގަ ޖަހާެށވެ! ގޮީޅަގއި 
 އެހެނިހެން  ސޯޝަލް މީިޑއާ  އޮންލަިއން  ޕްރިންޓް  މަަޖއްލާ ނޫސް 
      

  ވަސީލަުތގެ ނަން/ލިންކް:
 

 ތިރީގައިވާ ގޮޅީގައި ޝަކުވާގެ ޚުލާޞާ ކުރުކޮށް ލިޔާށެވެ!. 3
 
 
 
 
 
 

 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރާށެވެ!މި ޝަކުވާ އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، ތިރީ. 4
  ހުށަހެޅި ިއދާާރގެ ނަން:

  ހުށަހެޅި ތާީރޚު:
  ކުރިޔަށް ގޮސްަފިއވާ މިްނވަުރ:

 

  ުރަންޖެހޭ ތިން ބަޔާއި އިޤުރާރު:ހުށަހަޅާނަމަ، ފުރިހަމަކު ޝަކުވާ ގެ ދަށުން  2008/15 :ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 . ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ:1
  :މީޑިާއގެ ނަން

  އެޑްެރސް:
  ފޯނު ނަންަބރު:

  އިތުރު މަޢުޫލމާތު:
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 ގެ ޚުލާޞާ:ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ކުރި މަސައްކަތު 25. މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ 2
 
 
 

 

 . އިޤުރާރު:3
ނޑު މި ފޯުމަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އެންމެަހއި މަޢުޫލމާތަ މި ޯފމުން ހުަށހަޅާ ޝަކުާވގެ ަމްއސަލައަކީ، ޢުލޫމާތު ކަމަާށއި، ކީ، ަޞއްޙަ ެތުދ މައަުޅގަ

މި ކަމަށް މި ޤާނޫނަކުން ިލބިދޭ ޙަްއޤަކުން ދަުޢވާ އުފުލިދާނެ ަފދަ މަްއސަލަެއއް ކަމަްށާވނަމަ، އެ ޤާނޫނީ ޙަްއޤު ދޫކޮށްުލމަްށ އިުޤރާުރވަެމވެ. 
މިންަވާރއި، އެަކމުން ނުކުންާނނެ ަނތީޖާއާ ެމދު ފުރިަހމަައށް ވިްސނުމަށްފަުހގަެއވެ. ައދި އެކަާމބެހޭ ޮގތުން ، އިުޤރާުރވަީނ، ދޫކޮށްލާ ަޙއްުޤގެ ާބވަާތއި 

 ހޯދަންެޖހޭ ޤާޫނނީ ލަފާ ވެސް ހޯުދމަށްަފހު، އަިމއްލަ ިއޚުތިޔާުރގަެއވެ.
 

  :ުމަ، ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތަކާއި އިޤުރާރު:ހުށަހަޅާނަ މައްސަލަ ގެ ދަށުން  2016/15ޤާނޫނު ނަންބަރ 

 ޝަކުވާ ރައްުދވާ ފަރާުތގެ:. 1
  މީޑިާއގެ ނަން:

  ރިޕޯޓަރުގެ ަނން:
  އެޑްެރސް:

  ފޯނު ނަންަބރު:
 

 މިފާހަގަ ޖަހާށެވެ!(: )ޝަކުވާގެ ބާވަތުގެ ތިރީގައިވާ ގޮޅީގައި  ޝަކުވާގެ ބާވަތް . 2
 ޢާންމު ނިާޒމާ ޚިލާފު  ބެުހން އަުބރާ ުއމީ ސަލާމަތަށް ުނަރއްކާޤަ އިސްލާްމދީުނގެ ައޞްލަކާ ޚިލާފު

    
 

 . އިޤުރާރު:3
ނޑު މި ފޯުމގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެންމެަހއި މަޢުލޫމާތަީކ، ޞަްއޙަ ތެުދ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ިއޤުާރރުަވެމވެ.  އަުޅގަ

 

 ޤާނޫނީ ަޝޚުެޞއްނަމަ ަތްއގަނޑު  ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
   ނަްނ:ފުރިހަމަ 

  މަާޤމު ނުވަތަ ަހއިިސއްޔަތު:
  ސޮއި:

  ސޮއިުކރި ތާރީުޚ:
 

 :ިމި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތ 

 އައިޑީ ކާުޑގެ ކޮޕީ. މު ހުށަހަޅަނީ ވަކި މީެހއްނަަމ، އޭާނގެ ފޯ .1
 އިވާ ރަްސމީ ލިޔުމެއް.ޤާނޫނީ ަޝޚުެޞއްަނމަ، އެފަރާތް ތަްމސީލުކުރާ މީެހްއގެ މަޢުޫލމާތު ބަޔާންކޮށްފަ  ފޯމު ހުށަހަޅަނީ .2
 ޝަކުވާ ާސބިތުކުުރމަށްޓަކައި ހުށަަހޅާ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ. .3
 ޝަކުާވއާ ގުިޅގެން ހުަށހަޅަން ބޭނުްނާވ އެހެނިހެން ެހއްކާއި ަޤރީނާ ވާނަަމ، ެއއާބެހޭ ލިޔެކިޔުން. .4
 ެމްއެގ ކޮޕީ.ޝަކުވާ ހުށަަހޅަނީ، ާޝއިޢުކޮށްފަިއވާ ލިޔުމަކާ ގުޅޭ ގޮތުންަނމަ، އެ ލިޔު .5
 އެކަާމބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ.މި ފޯމުން ހުށަެހޅި ޝަކުާވގެ ަމއްސަލަ، އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަަހޅާފަިއވާަނމަ،  .6
 ޝަކުވާ ަރއްުދވާ ފަރާާތއެކު، ލިޔެކިޔުުމން އެްއވެސް މުޢާމަލާެތއް ކުރެވިަފިއވާަނމަ، އެ ލިޔެކިޔުންތަުކގެ ކޮޕީ. .7
 

 ލުން ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފު ފުރިހަމަކުރުމަށް:މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސި 
  މުަވއްޒަުފގެ ނަން:

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

 


