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 ހޯމްއެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 ދިވެހިރާއްޖެ   ، މާލެ
 

 

 
 
 

 އެދޭ ފޯމް   މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް 
 

 
 

 
 

. މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު  1  

 ނަން:  

 ދރއ. ކާޑު ނަންބަރު:  

 ދާއިމީ އެޑްރެސް:  

 އުޅޭ އެޑްރެސް: ރި ދި 

 : ޚުއުފަން ތާރީ  

 ފޯނު ނަންބަރ:  

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  
 

 ފުރިހަމަކުރައްވާ( ބައިގައި މި މަޢުލޫމާތު ތަކުގެޓުފިކެޓުސެ ތަޢުލީމީ މަތީ )ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ . މަތީ ތައުލީމު  2

 ސެޓުފިކެޓުެގ ނަން  އުމު ޤަމަރުކަޒުެގ ަނން /  ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރި )ލެެވލް(  ފެންވަރު

   

   

   

   

   

 

 ފުރިހަމަކުރައްވާ(  ބައިގައި މި މަޢުލޫމާތު ތަކުގެޓުފިކެޓު)ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ ސެ . ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން  3

 ސެޓުފިކެޓުެގ ނަން  މުއްދަތު ތަމްރީްނެގ 

  

  

  

މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ  
 މެންބަރެއް

ތަމްސީލުކުރާ  އާންމުން 
 މެންބަރެއް

މެންބަރުކަމަށް  
ކުރިމަތިލާ ފަރާތުެގ  

 ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ

 



 

 ލޫމާތު ޢު ވަޒީފާތަކާ ބެހޭ މަ   އަދާކޮށްފައިވާ   . އަދާކުރަމުންދާ ނުވަތަ 4

 ަވޒީފާ އަދާކޮށްފައިާވ އަދާކުރަމުްނދާ ުނަވތަ ތަުނެގ ނަން  އަދާކޮށްފައިާވ  އަދާކުރަމުްނދާ ނުަވތަަވޒީފާ  މުއްދަތު 

   

   

   

   

   

 

 މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން(   ރިހަމަކުރާނީ . ތަމްސީލްކުރާ މީޑިއާގެ މަޢުލޫމާތު )މި ބައި ފު 5
 

 މީޑިއާއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގައި
 

 ނޫސް/މަޖައްލާއެއް  ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައި
 

 ނޫހުގެ/ މީޑިއާގެ ނަން:  

 ނަންބަރު: ރޭޝަންރެޖިސްޓް 

 : ޚުތާރީ ރަޖިސްޓަރީކޮްށފައިވާ 

  

 . މަސްއޫލުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު )މި ބައި ފުރާނީ މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން( 6

 ނަން:  

(  ކުންފުނީގެ/ޖަމިއްޔާގެ) /ދރއ. ކާޑު 
 ނަންބަރު: ރެޖިސްޓްރީ

 އިދާރާ: ދާއިމީ އެޑްރެސް /  

 އުޅޭ އެޑްރެސް: ރިދި 

 ފޯނު ނަންބަރ: 

 އީމެއިލް އެޑްރެސް:  

 
 މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން( މި ބައި ފުރާނީ  ) ފަރާތުން  . މަސްއޫލުވެރިޔާގެ  7

 ނަން:  

 ޕް: މްުނަވތަ ސްޓޭ ސޮއި 

 ތާރީޚު:  

 
 ރާރު )މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން( ޤު ފަރާތުގެ އި   ކުރިމަތިލާ   . މެންބަރުކަމަށް 8

  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުަގއިބަޔާންކޮށްފައިާވ  އި  މާއްދާގަ   ަވނަ  7  ެގ(  ޤާޫނނު  ކައުްނސިލްެގ  މީޑިއާ  މޯލްޑިްވސް)  2008/15  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
ކުށެއް،    ޖިނާއީ  ތެރޭަގއި  އަހަރުދުަވހުެގ(  ދޭއް)  2  ކުށެއް، ޭވތުެވދިޔަ  ޯގާނކުރުމުެގ  ޖިްނސީ  ކުށެއް، ކުޑަކުދިންނަށް  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ،ކުށެއް

 ބެހޭޮގތުން  އެއްޗަކާ  ލިޔުނުަގނޑު  އަޅު  މަޖައްލާއެއްގައި /ނޫސް   ތެރޭގައި  މަސްދުަވހުެގ(  ބާރަ)  12  ފާއިތުެވދިޔަޚިޔާނާތުެގ ނުަވތަ ރިޝްަވތުެގ ކުށެއް، އަދި  
 އެއްެވސް ހުކުމެއް ކޮށްފައެއް ނުެވއެެވ. އަޅުަގނޑުެގ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ސާބިތުެވކުށެއް   ޝަރީޢަތަށް

 ލޫމާތަކީ، ތެދު މައުލޫމާތެެވ.ޢުމި ފޯމުަގއި އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ މަ



 ނަން:  

 ސޮއި:  

 ތާރީޚު:  

 
 

 މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުން(   ތަމްސީލުކުރާ   ފަރާތުގެ އިގުރާރު )އާންމުން   ކުރިމަތިލާ   މެންބަރުކަމަށް .  9

 މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތެއް ނޫެނެވ.   ދާއިރާއެއްގައި އެއްެވސް ުގޅުންހުރި އަޅުަގނޑަކީ މީޑިއާއާ

  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ޙައްދު  އިސްލާމްދީނުަގއިބަޔާންކޮށްފައިާވ  އި  މާއްދާގަ   ަވނަ  7  ެގ(  ޤާޫނނު  ކައުްނސިލްެގ  މީޑިއާ  މޯލްޑިްވސް)  2008/15  ނަްނބަރު  ޤާނޫނު
ކުށެއް،    ޖިނާއީ  ތެރޭަގއި  އަހަރުދުަވހުެގ(  ދޭއް)  2  ކުށެއް، ޭވތުެވދިޔަ  ޯގާނކުރުމުެގ  ޖިްނސީ  ކުށެއް، ކުޑަކުދިންނަށް  ިވޔަފާރިކުރުމުެގ  މަސްތުާވތަކެތީެގ  ،ކުށެއް

 ބެހޭޮގތުން  އެއްޗަކާ  ލިޔުނުއަޅުަގނޑު    މަޖައްލާއެއްގައި /ނޫސް   ތެރޭގައި  މަސްދުަވހުެގ(  ބާރަ)  12  ފާއިތުެވދިޔަޚިޔާނާތުެގ ނުަވތަ ރިޝްަވތުެގ ކުށެއް، އަދި  
 އެއްެވސް ހުކުމެއް ކޮށްފައެއް ނުެވއެެވ. އަޅުަގނޑުެގ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން  ސާބިތުެވކުށެއް   ޝަރީޢަތަށް

 ލޫމާތަކީ، ތެދު މައުލޫމާތެެވ.ޢުަގއި އަޅުަގނޑު ދީފައިާވ މަމި ފޯމު
 

 ނަން:  

 ސޮއި:  

 ތާރީޚު:  

 
  



 ( ފާހަގަކުރައްވާ   ތައް ން ލިޔު   ހުށަހަޅުއްވާ )   .ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ   ލިޔުންތައް   ތިރީގައިވާ   ފޯމާއެކު 

 

 
 ކޮޕީ  ކާޑުެގ އަންަގއިދޭ ރައްޔިތެއްކަން  ދިެވހި .1

 
 ރިފަރަންސަސް އި ަވަނވަރާ  .2

 
 ތައްަގނޑުޖަހާފައި( އެއްޮގތްކަމަށް އަސްލާ) ކޮޕީ  ލިޔުންތަކުެގ އަްނގައިދޭ ފެންަވރު ތަޢުލީމީ .3

 
 ފޯމު  ކުރާސާފު  މައްސަލަ ޤާނޫނީ .4

 
 ފޮޓޯ  1ެގ ސައިޒު  ޕާސްޕޯޓް .5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 އިދާރާެގ ބޭނުމަށް 

 ަނން:  މުވައްޒަފުެގ ބަލައިަގތް ފޯމު 

 ތާރީޚު:  ބަލައިަގތް ފޯމު 

 ަގޑި:  ބަލައިަގތް ފޯމު 

 
 


