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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.    

 

  G-37/2022އުސޫލު ނަންބަރު  ( އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު) 2008/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ައުމުގެ އުސޫލު( ވަނަ އިޞްލާހު ގެނ 1މީޑިއާކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް )

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި  2022ޑިސެންބަރު  10ގެ ދަށުން، 

ވޯޓުލުމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ މީޑިއާތަކުގެ ލިސްޓް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ވީމާ އިސްވެ ދެންނެވި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ 

ގައިވާ  10-M/10/2022/174(IUL)ެނޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: މިލިސްޓުގައި ހިމ

 ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

 މަސްއޫލުވެރިޔާ  ރ. ނަމްބަރ ބާވަތް  ނަން  #
 އައިޑިއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޓްބްރައި 2007/2014 ނޫސް އޮންލައިން  އޮންލައިން އަވަސް 01

 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑީއާ 2009/2014 އޮންލައިން ނޫސް  ޕީއެސްއެމް ނިއުސް 02

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމްޕެނީ 2010/2014 އޮންލައިން ނޫސް  ދިވެހި އޮންލައިން 03

04 
 2013/2014 ދުވަހު ނޫސް  ވީނިއުސް އެމްވީ

ްމެނީ އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮޕ

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  މުޝައްރަފް ޙަސަންދީދީ 2016/2014 އޮންލައިން ނޫސް   ވަގުތު އޮންލައިން 05

 ޝިމްލާ އަޙްމަދު އާސްޓްރަލްގެ 2018/2014 އޮންލައިން ނޫސް  އޭއޯ ނިއުސް 06

 އަޙުމަދު އަޝްރަފު 2019/2014 އޮންލައިން ނޫސް  އޭދަފުށި ޓައިމްސް 07

ކުޅުދުއްފުށި  08

  ޮންލައިންއ
 ބަދުރުއްދީން ޙަސަން 2020/2014 އޮންލައިން ނޫސް

  ރާއްޖެ ޓެލެވިޜަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2026/2014 އޮންލައިން ނޫސް  ރާއްޖެ އެމް.ވީ 09

 ސަންމީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2034/2014 އޮންލައިން ނޫސް  ސަން އޮންލައިން 10

 އަޙްމަދު ދާއޫދު 2037/2014 ސްއޮންލައިން ނޫ ނާރެސް.ކޮމް 11

ސީއެންއެމް  12

 އޮންލައިން
 އިސްމާޢީލް ރަޝީދު 2038/2014 އޮންލައިން ނޫސް

 هللاހިދާޔަތު 2061/2014 އޮންލައިން ނޫސް  ހަފްތާ 13

 ސާޢިދު ޢަލިދީދީ 2063/2014 އޮންލައިން ނޫސް  ރަސް އޮންލައިން 14



2 
 

ހޮޓެލިއަރ މޯލްޑިވްސް  15

 ވެބްސައިޓް
 މުޙަންމަދު މަމްދޫޙު ވަޙީދު 2064/2014 ވެބްސައިޓް

16 
 2070/2015 އޮންލައިން ނޫސް  މިއަދު އޮންލައިން

އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 ޢަލީ އާރިފް 2076/2015 ވެބްސައިޓް    އެސްފިޔަ ނެޓް 17

 ޞީރުމުޙައްމަދު ނަ 2080/2015 އޮންލައިން ނޫސް އޭދަފުށި ވޮއިސް 18

 އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2096/2016 އޮންލައިން ނޫސް  މިހާރު އޮންލައިން 19

 ނަޢީމު އިބްރާހީމްهللا ޢަބްދު 2098/2016 އޮންލައިން ނޫސް  އާފަތިސް އޮންލައިން 20

 އެންޑް ވަން  އިފާދު ވަޙީދު، ޓޫ 2099/2016 އޮންލައިން ނޫސް  ދުވަސް 21

 މުޙައްމަދު ޝަރަފުއްދީން  2100/2016 ް ނޫސްއޮންލައިނ އައްޑޫ ލައިވް 22

23 
 2104/2016 މަޖައްލާ ދަ އައިލެންޑް ޗީފް

މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކޭޝަންސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް

 ޙުސައިން ޙަސަން 2107/2016 އޮންލައިން ނޫސް ހަތާވީސް އޮންލައިން 24

 ޙަސަން ފަވާޒް 2118/2017 އޮންލައިން ނޫސް މީދޫ ޓައިމްސް 25

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް  26

 މެގަޒިން
 މޯލްޑިވްސް ގޭޓްވޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2120/2017 އޮންލައިން ނޫސް

 އެޑިޓިވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2134/2017 އޮންލައިން ނޫސް ދިއެޑިޝަން 27

 ހަލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2140/2017 އޮންލައިން ނޫސް ހަލި ނިއުސް 28

އޭޑީކޭ ޖާނަލް އޮފް  29

ެލްތް އެންޑް ހ

 މެޑިސިން

ޖާނަލް 

 )ސައިންޓިފިކް(
 އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2152/2018

30 
 2153/2018 މަޖައްލާ ދެވިހިފާފަ

ޓްރެވަލް ޗެނަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް

 ޑިޖިމީޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2154/2018 އޮންލައިން ނޫސް ދަ ޕްރެސް 31

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް  32

 ރިވިއު
 ބްލޭޒަން އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2157/2018 މަޖައްލާ

 ޑްރީމްސް ބައި މިންނު 2161/2018 އޮންލައިން ނޫސް ވަންއޮންލައިން 33

 ޢަލީ މިދުހަތު 2166/2018 އޮންލައިން ނޫސް ހޯރަ އޮންލައިން 34

 ދެންމީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2169/2018 އޮންލައިން ނޫސް ދެން އޮންލައިން 35

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް  36

 ސްޓޭންޑާޑް
 ޖަމީލު އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު 2170/2018 އޮންލައިން ނޫސް

 އެމްވީރެއިޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2171/2018 އޮންލައިން ނޫސް ވޮއިސް އެމްވީ 37

 ރައިވެޓް ލިމިޓެޑްޖަވިޔަނި ޕް 2172/2018 އޮންލައިން ނޫސް ޖަޒީރާ ނިއުސް ހަބް 38

 ލަމީ 2180/2019 އޮންލައިން ނޫސް ދަރިވަރު 39

 ޙުސައިން ޝަހުދީ، ސާހިލް 2206/2019 އޮންލައިން ނޫސް ތިލަދުން 40

އެކްސްޕްރެސް  41

 ނިއުސް
 2210/2019 ވެބްސައިޓް

އެކްސްޕްރެސް މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް
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42 
 2213/2019 އޮންލައިން އައުޓްރީޗް

ް މީޑިއާ އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ރީޗ

 ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝާން ޕްރައިވެޓް

 ޓެކްނިއުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2214/2019 އޮންލައިން ޓެކްނިއުސް 43

 ދިޔަރެސް މީޑިއާ 2217/2019 އޮންލައިން ދިޔަރެސް ނިއުސް 44

 ޖަމީލް އަޙްމަދުهللا ޢަބްދު 2219/2019 އޮންލައިން ހުރިހާ ނިއުސް 45

 ޔާނިޢު މުޙައްމަދު މަންޞޫރު 2220/2019 އޮންލައިން ރަލް ގްލާސްކޮ 46

 އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2221/2019 އޮންލައިން އެމްވީ ޕްލަސް 47

ޓްރެވެލް ޓްރޭޑް  48

 މޯލްޑިވްސް
 އޯކާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 2222/2020 އޮންލައިން

 އުނިމާގެ އިބްރާހީމް ފަހީމް،  2227/2020 ައިންއޮންލ ފައިނު އޮންލައިން 49

 މުޙައްމަދު ޝަހީބު  2229/2020 އޮންލައިން އޮންލައިން އަދިވެސް 50

 ހައްވާ ޝަޒުމާ ނަސީރު 2234/2020 އޮންލައިން އޮންލައިން ޚަބަރު 51

 މޯލްޑިވްސް ނިއުސް ނެޓްވަރކް ޕވޓ ލޓޑ 2235/2020 އޮންލައިން އެމް.އެން.އެން 52

 އަޙްމަދު ޝާފިޢު 2239/2020 އޮންލައިން އެމްވީ ްވެރިންމަސ 53

 ޢާއިޝަތު މަޒީނާ މުޙައްމަދު ޒަކީ 2240/2020 އޮންލައިން ސަންދާނު 54

 މުޙައްމަދު އާޞިފް 2242/2020 އޮންލައިން ދިޑެއިލީ 55

 ޒީނާ ޒާހިރު، އަތިރީގެ 2249/2020 ވެބްސައިޓް ޒީޓައިމްސް 56

  މޫސާ، ފޭރުމާގެهللا ސައިފު 2250/2020 އޮންލައިން އޮންލައިން އަރި 57

 ޙިލްމީهللا ސަޢުދު 2258/2021 އޮންލައިން ސްވަދީބް އޮންލައިން 58
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