
 

 

 

 

 



 

 2 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 
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 3 ............................................................................................................................................................................ ތަޢާރަފް 
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 16 .............................................. ތައްކަންތައް އިވާފަހުށަހަޅާ ކުރަން ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ދާއިރާ ބްރޯކާސްޓިންގ ރާއްޖޭގެ  ބައިވެރިން ސަރވޭގެ

 17 ................................................................................................................................. ކުރުގޮތަކަށް  ހޯދުންތައް މުހިންމު ސާރވޭގެ
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 3 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 ތަޢާރަފް 

 

ނޑިތައް ހާ "ސަރވޭ  "ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ނޑުދަ އެކުލަވާލާފައިވާ ޞިލްކުރުމަށް އަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ލަ

އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަުތމަށްޓަކައި  ގެ ދަށުގައިވާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސިނާޢަތް މިހާރު 01ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޕޮލިސީ 

 ސަރވޭއެކެވެ. ކޮށްފައިވާ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުްނ ޭމ މަހުަގ  2013މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުްނ ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭއެއް 

މި ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އާންމު ފަރުދުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސަރވޭ ފޯމެއް ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކުރެވުނެވެ. 

ތުން، ސަރވޭގެ ނަތީޖާ ބިނާވެފައިވާނީ އާންމުްނެގ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކަށް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މިގޮ  މެދުވެރިކޮށް

 ފޯމްގެ މައްޗަށެވެ.  (ސަތޭކަ)  100ފަރާތުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

ށް ބިނާކޮްށ ސާރވޭއަކަކުރެވުނު ބެހޭގޮތުން  އާ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާމި ރިޕޯޓަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން 

ރިޕޯޓްގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ މެދު  އާންމު ރައްޔިތުްނ ެދކޭ ގޮތާިއ  ސަރވޭމި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. 

ޓިންގ ބްރޯޑްކާސްޓިްނ ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްމިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތަކާމެދު އާންމު ޚިޔާލުތައް ދެނެގަނެ، 

މި ރިޕޯޓްގަިއ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ.ިލބިަފއިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދާއިރާގެ ހާލަތް ދެނެގަނެ، 

 ގެ ނަތީޖާއާއި އާންމުން މިދާއިރާ އާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ސަރވޭ

 

 

 

 

 



 

 4 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ  ސާރވޭ 

 

ނޑު ހ.   ފޯކަސް ދާއިރާތައް  ސަރވޭގެ މައިގަ

 އެންމެ ގިނައިން ބަލާ/އަޑުއަހާ ީޓވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ދެނެގަތުން  .1

 އެންމެ ގިނައިން ބަލާ/އަޑުއަހާ ީޓވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ބަލަނީ/ އަޑުއަހަނީ ކީއެވެގެންކަން ދެނެގަތުން  .2

 ވަގުތު ދެނެގަތުން  ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ބެލުމާއި އަޑު އެހުމުގައި ހޭދަ ކުރާ .3

  ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ފެންވަރާމެދު އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުން .4

 ޭ01 އެޕެންޑިކްސް – ފޯމް ސަރވ 

 

 ތައް ށ. ސަރވޭގައި ހިމެނޭ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް 

 ީޗެނަލް ޓީވ 

 އެމް.ވީ.ޓީ .1

 ޓީވީ ދި .2

 ވީޓީވީ .3

 ޓީވީ ރާއްޖެ .4

 ޕްލަސް އެމް.އެފް ދި .5

 ވީ.ޓީ.ވީ.އެމް .6
 ޕްލަސް ޓީވީ ސަން .7
 ޤުރްއާން އަލް .8
 

 ްރޭޑިއޯ ޗެނަލ 

 އަޑު ދިވެހިރާއްޖޭހެ .1
 އެމް.އެފް ދިވެހި .2
 ރޭޑިއޯ ކެޕިޓަލް .3
 އެޓޯލް ރޭޑިއޯ .4
 މިނިވަން 97 .5
 އެމް.އެފް ވީ .6



 

 5 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 އެމް.އެފް އެޗް .7
 އެމް.އެފް ދި .8
 އެމް.އެފް ސަން .9

 

  ީޗެނަލްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.  17ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ  9ޓީވީ ޗެނަލް އަދި  8ސާރވޭ ހިންގާފައި ވަނ 

 

 އަދި މައުލޫމާތު ނެގުން  ފޯކަސް ގްރޫޕް ، ހިންގާފައިވާ މުއްދަތު ނ. ސަރވޭ 

  ިއާއި ހަމައަށެވެ.  2013އިން ފެށިގެން މެއި  2013ޖެނުއަރީ  ހިންގާފައިވާނީ ސާރވޭމ 

  ިއަދި ސާރވޭގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ޕްރެޒެންޓްކުރުމާއި ރިޕޯޓްތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައ

 ގައެވެ. 2013ވާނީ ޖުލައިމަހާއި ޑިސެމްބަރ 

 ީދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފޯމު ފޮނުވައިގެން އެފަރާތްތަކުން ލިބިފައިވާ  ގައިމައިގަނޑުގޮތެއް ސާރވޭގެ މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނ

 މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ.

  ިފަރާތަކުން ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަށް  100މި ގޮތުން ސާރވޭގެ ނަތީޖާ ބިނާވެފައި ވަނީ ސާރވޭގައި ބައިވެރިވ

  ބިނާކޮށެވެ.

 ސަރވޭގެ މައުލޫމާތު ހޯދުނު އުމުރުފުރާ  .ރ

  ީބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. 04އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާ  18މި ސަރވޭ އަމާޒުކޮށްފައިވާނ 

 42 ުއަހަރުން މަތީ އުމުރ 

 34 – 41  ުދެމެދުގެ އުމުރ 

 26 - 33 ުދެމެދުގެ އުމުރ 

 18 – 25  ުދެމެދުގެ އުމުރ 

  ގެ މައުލޫމާތުވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުންނާއި ފރިހެުނންގެ ނިސްބަްތ 

 

 

 



 

 6 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 . ސަރވޭ ހިންގުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ބ

 

 ދަތިވުން  ލިބުން  މަޢުލޫމާތު . 1

ނޑު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ސަރވޭއަށް މި  ފޯމު  އަދަދެއްގެ ވަކި މުޢައްސަސާތަކަށް އެކި ދައުލަތުގެ ހޯދާފައިވަނީ ގޮތެއްގައި މައިގަ

. ިދމާވިއެވެ ދަތިކަން ލިބުމުގެ އަނބުރާ ޯފމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޮނުވުމުން ފުރުމަށް ސަރވޭފޯމް މަރުަހލާތެރޭގައި އެ ،ފޮނުވައިގެންކަމަށްވާތީ

 އާންމުން. ފާހަގަކޮށްލަމެވެ ފޯމުކަން 05 ވަތަނު 10 ލިބިފައިވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވިނިއިރު ފޯމު 20 މުޢައްސަސާތަކަށް ފޮނުވި ފޯމު  ސަރވޭ

 ަމޢުލޫމާތު ސަރވޭއަކަށްވެފައި ކުރާ ދެނެގަތުަމށް ޚިޔާލު ބަޔެއްގެ ގިނަ ވީހާވެސް ސަރވޭއަކީ މިފަދަ ެގންދާ  ކުރިއަށް ބައިވެރިކޮށްގެން

 ފުރަތަމަ ސަރވޭގައި  މި. ނުފެނެއެވެ ނަީތޖާއެއް އެދެވޭ އެންމެ ބޭނުންވާ ދައްކަން ސަރވޭއިން ސަބުބުން ހުރުމުގެ ދަތިތައް މިފަދަ ހޯދުމުގައި

 ،ސްބެލުމަށްފަހުވެ މުއްދަތަކަށް ދިގު ވަރަށް ،ތެރެއިން ފޯމުތަކުގެ ފޮނުވިފައިވާ ފުރުމަށް ނަމަވެސް ؛ފުރުމަށެވެ ފޯމު 500 ޓާގެޓްކުރެވުނީ

 .ފޯމެވެ 100 ލިބިފައިަވނީ ކޮމިޝަނަށް

  މަދުކަން  މުވައްޒަފުންގެ . 2

 މި  ،ައދި. ހޯދޭގޮތެއްނުވިއެވެ ުމވައްޒަފުން އަލަށް ކޮމިޝަނަށް އަަހރުވެސް ވަނަ 2013 ސަބަބުން ތަްނނުދިނުުމގެ ބަޖެޓް  ކޮމިޝަންގެ

 މުޢައްސަސާތަކަށް  ސަރުކާރު ތަކާއި( ކެފޭ ،ރެސްޓައުރަންޓް) ތަންތަަނށް ތިބޭ  ގިނައިން  އާންމުން ގަސްތުކުރެވުނީ ފުރަތަމަ ސަރވޭކުރުމަށް

 އެކި ޮގސް ބޭރަށް އޮފީހުން ،ބަދަލުކުރަންޖެހުނީ މުޢައްސަސާތަކަށް ސަރުކާރުގެ އެކަނި ހަމަ އެކަން ،ވީނަމަވެސް ކޮށްގެންކަމުގައިއަމާޒު

 .ސަބުބުންނެވެ ނެތުމުގެ  މުވައްޒަފުން ޮކމިޝަންގައި ހަރަކާްތތެރިވާން ތަންތާނގައި

  ބަޖެޓް . 3

 ޒަރޫރީ  އިތުރު އަދި އެލަވަންސް  ،މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ މަދުކަމުން އަދަދު ބަޖެޓްގެ ލިބިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް އަހަރު  ވަނަ 2013

 ސާރވޭ. ނުވެއެވެ ލިބިފައެއް ބަޖެޓް ގެންދިޔުމަށް ކުރިއަށް ސަރވޭތައް މިފަދަ ،ބެހުމަށްފަހު ަބޖެޓް ކަންކަމަށް( ފެން،ކަރަންޓް)

 މުވައްޒަފުން ޚަރަދާއި ޓްރާންސްޕޯޓް ރާވާފައިވާއިރު ދިޔުމަށް ތަންތަަނށް އެކި ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް ގޮތަށް ގަސްތުކުރެވިފައިވާ

 މުޢައްސަސާތަކަށް  އެކި ތިބެެގން ޮއފީހުގައި ސަަބބުން ނުިލބުމުގެ ބަޖެޓް ކަންކަމަށް ގުޅުންހުރި މިފަދަ އަދި ކެޔުމާއި ގަޑީގެ ބޭރުގައިވާ

 މުއްދަތު  ވަރަށް  ހޯދުަމށްވެސް ފޯމުތައް ަމދު ިލބިފައިވާ ސަބަބުން އަމަުލކުރުމުގެ މިގޮތަށް. ހަމަޖެއްސީއެވެ ހޯދާޮގތަށް  މަޢުލޫާމތު ފޮނުވައިގެން

 .ނެގިއެވެ



 

 7 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

  ގައި ބަިއވެިރވި ަފރާތްތައްސާރވޭ 

 ޭބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.  04އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާ  18އަމާޒުކޮށްފައިވާނީ  މި ސަރވ 

 ްއަހަރާދޭތެރޭގެ މީހުންނެވެ.  33އަހަރާ  26އަކީ  45ފަރާުތން % 100 ބައިވެރިވި، މިގޮތުނ 

 %22  ީއަހަރާ ދޭތެރޭގެ މީހުންނެވެ.  25އަހާރާއި  18އަކ 

 % ިފިރިހެނުން ބައިވެރިވެފައިވެެއވެ. 41އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު % 59އަދި، މި ސަރވޭގައ  

  ިގައި އެވަނީއެވެ. 02އަދި  01ޓް ތިރީގައިވާ ޗާތް އުމުރުފުރާ ބެހިފައިވާގޮޖިންސު އަދ 

 
 
 

 ޖިންސު  :2ޗާޓް                                   އުމުރު : 1ޗާޓް 
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 8 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 ތައް ހޯުދންެއންމެަހއި ސާރޭވގެ 

 

  ާޝައުޤުވެރިކަންދޭ މިންވަރު ކޮންޓެންޓަށް ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯއިން ފޮނުވ   

 

 އެންމެ ގިނައިން ބަލާ ޓީވީ ޗެނަލް ހ. 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ޗެނަލް  ބަލަނީ ޕަބްލިކް ސަރވިސްއާއިއެކު  25%މީހުން އަދަދެއްގެ  ނަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެްނމެ ގިނަޓީވީ ޗެ .1

 ވީއެމްއެވެ.ވާ ޓީކަމުގައި

 ވަނައަށް އެންމެ ގިންމީހުން ބަލާ ޗެނަލްއެވެ. 2ެއ ޗެނަލް އަކީ އިރު ޓީވީ ބަލާމީހުން ދި %18 .2

  ޓީވީއެވެ. ރާއްޖެ ގައި 17%އެންމެ ގިނައިން ބަލާ ޗެނަލް އަކީ  ތިން ވަނައަށް .3

އަދި މި ޗެނަލް އަކީ އެންމެ މަދުން ބަލާ ޗެނަލްކަމަށް މި ސަރވޭ އިން ދައްކައެވެ.  އެއީ އާއެކު އަލްޤުރާން 5މިގޮތުން، % .4

 . ކެރެވެއެވެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ޗެނަލެގެނެސްދޭ އެއް އެހެން ޗެނަލްތަކާއި ހިލާފަށް އެްއވެސް ހަބަރު އަދި އިތުރު ޕްރޮގްރާމް

  ިގައި އެވަނީއެވެ. 03ތިރީގައިވާ ޗާޓް  ޕަރސަންޓޭޖްމ 

 އެންމެ ގިނައިން ބަލާ ޓީވީ ޗެނަލް  :3ޗާޓް 
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 9 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

  އެންމެ ގިނައިން އަޑުއަހާ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ށ. 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އާއިއެކު  25% އަޑުއަހާކަމަށް ދައްކަނީރޭޑިއޯ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން  .1

 ވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑެ ލްޗެނަ

 އެވެ.ދިވެހިއެފް.އެމް އާއި އެކު 15% ކަމަށް ދައްކަނީ އަުޑ އަހާ ޗެނަލް އިންދެނަނައަށް އެންމެ ގިނަ .2

   ވެ.ރޭޑިއޯ އެޓޯލެ އާއި އެކު 13% އެންމެިގނަ މީހުން އަޑު އަހާ ކަމަށް ދައްކަނީތިންވަނައަށް  .3

ވީ.އެފް.އެމް އަކީ  ދައްކަނީ ވީ.އެފް.އެމް އެވެ.މި ސާރވޭއިން އާއި އެކު  3ގެ ގޮތުގައި %އެންމެ މަދުން އަޑުއަހާ ޗެނަލެއް .4

ރޭޑިއޯ ޗެނަލްކަންވެސް ފާހަގަ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ފެށި އެންމެ ފަހުން ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ތަކުގެ ތެރެއިން މިސާރވޭގައި ހިމެނޭ 

  )ޗެކްކުރެއް ވުން އެދެން ލައިސަންސިންގ ސެކްޝަނުން(ކުރެވެއެވެ. 

 

 ްގައި އެވަނީއެވެ. 04ތިރީގައިވާ ޗާޓް  މި ތަފާތުތައ 

 

  އެންމެ ގިނައިން އަޑުއަހާ ރޭޑިއޯ ޗެނަލް  :4ޗާޓް 
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 10 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 ޗެނަލް  /ރޭޑިއޯ ޓީވީ/އަޑުއަހާ އެންމެ ގިނައިން ބަލާ  -ސަބަބު ނ. 

 ބުނެފަިއވަނީ މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން  22ސަބަބެއް ކަމަށް % /އަޑުއަހާޗެނަލް ބަލާ /ރޭޑިއޯޓީވީ /އަޑުއަހާއެންމެ ގިނައިން ބަލާ .1

 އިތުރުވާތީކަމަށެވެ.

 ލޫާމތު ގެނެސްދޭތީކަމަށެވެ.ބުނެފައިވަނީ ތެދު މަޢު 20% .2

 މަށެވެ.ނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭީތ ކަދީ  ބެނެފައިވަނީ 16% .3

  އެވެ. 5%ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޗެނަލަކަށް ޝައުޤުވެރިވަނީ  .4

 

 ޭގައި އެވަނީއެވެ. 5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ިލބިފައިވާ އިންސައްތަ ިތރީގައިވާ ޗާޓް ސަރވ 

 

 އެންމެ ގިނައިން ބަލާ/އަޑުއަހާ ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ޗެނަލް  -ސަބަބު  :5ޗާޓް 

 

 

 

 

 

 

10% 

5% 

13% 

16% 

15% 

22% 

20% 

 އިތުރު

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވާ ޕްރޮގްރާމް ގިނަ ވުން

 އެންމެ އަވަހަށް ބްރޭކިންގ ނިއުސް ގެނެސް ދޭތީ

 އިޖްތިމާއީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭތީ/ ދީނީ

 ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ދޭތީ

 މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން އިތުރުވާތީ

 ތެދު މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ދޭތީ



 

 11 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 އެންމެ މަދުން ބަލާ/އަޑުއަހާ ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ޗެނަލް  -ސަބަބު ރ. 

އިުތބާރު ނެތުުމން މަޢުލޫމާތުގެ  ގެނެްސދޭ ުބނެފައިވަނީ 31ސަބަބެއް ކަމަށް % ޓީވީ ބަލާ އަދި ރޭޑިއޯ އަޑު އަހާ އެންމެ މަދުން .1

 ކަމަށެވެ. 

ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭތީއާއި ޕްރޮގްރާމްގެ އަޙްލާޤީ ފެންވަރުދަށްކަމުން އެ ޗެނަލެއް ނުބަލާ/އަޑުނާހާކަމަށް ބުނަީނ އަދި،  .2

 މީހުންނެވެ.  %14

 މި ސާރވޭގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.މީހުން  6%އެ ޗެނަލްއެއް ނުބަލާަކމަށް   ގ ނިއުސް ލަސްވުމުން/މަދުވުމުންބްރޭކިން .3

 

 ޭގައި އެވަނީއެވެ. 6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ިލބިފައިވާ އިންސައްތަ ިތރީގައިވާ ޗާޓް ސަރވ 

 

 އެންމެ މަދުން ބަލާ/އަޑުއަހާ ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ޗެނަލް  -ސަބަބު  :6ޗާޓް 

 

 

 

 

 

6% 

14% 

7% 

6% 

10% 

14% 

11% 

31% 

 އިތުރު

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވުން

 ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވާ ޕްރޮގްރާމް މަދުވުން

 މަދުވުން/ބްރޭކިންގ ނިއުސް ލަސްވުން

 ގިނަވުން/އިޖްތިމާއީ މަޢުލޫމާތު މަދުވުން/ ދީނީ

 ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ދޭތީ

 މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން ނެތުން

 ގެނެސްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުބާރު ނެތުން



 

 12 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 

 ބެލުމަށް ދުވާލަކު ހޭދަކުރާ ވަގުތު  ޓީވީ ބ. 

 ޓީވީ ބެލުމަށް ދުވާލަކު ހޭދަކުރާ ވަގުތު  :7ޗާޓް 

 

 

 ދުވާލަކު ހޭދަކުރާ ވަގުތު  އަޑުއެހުމަށް ރޭޑިއޯ ޅ. 

 ރޭޑިއޯ އަޑުއެހުމަށް ދުވާލަކު ހޭދަކުރާ ވަގުތު  :8ޗާޓް 

 

 

0% 

2% 

47% 

51% 

 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިން 09

 ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ 08ގަޑިއިރާއި  05

 ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ 04ގަޑިއިރާއި  01

 ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން 01

0% 

0% 

28% 

72% 

 ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިން 09

 ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ 08ގަޑިއިރާއި  05

 ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ 04ގަޑިއިރާއި  01

 ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން 01



 

 13 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 

 ބްޯރޑްކާސްޓް ސިނާއަތުގެ ފެްނވަރު  ރާއްޭޖގެ

ނޑު ދެކޭގޮތް ބެލުމަްށޓަކައި، މި ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރަން ސިނާއަތާ ދޭތެރޭ  ޓްރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސް ބައެްއ  06މުޙިއްމު މައިގަ

 ގައި އެވަނީއެވެ. 10އަދި ތާވަލް  09ސަރވޭ ފޯމްގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން، އެބައިތަކާމެދު އާްނމުން ދެކޭގޮތް ތިރީގައިވާ ޗާޓް 

 

 ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތުގެ ފެންވަރު : 09ޗާޓް 

 

 

6% 

0% 

0% 

0% 

1% 

5% 

39% 

16% 

6% 

7% 

7% 

40% 

37% 

38% 

35% 

26% 

21% 

36% 

8% 

27% 

32% 

39% 

26% 

7% 

11% 

19% 

27% 

27% 

45% 

12% 

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ  
 ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ މިންވަރު

  އަމިއްލަ އުފެއްދުން ހިމެނޭ މިންވަރު

ދިވެހިވަންތަ އުފެއްދުން ހިމެނޭ  
 މިންވަރު

ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުކޮށް  
 ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ މިންވަރު

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މީހުންގެ އަބުރާއި 
ޒާތީ ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރާ  

 މިންވަރު

ގެނެސްދޭ އަޑާއި މަންޒަރުގައި 
 ސާފުކަން ހުންނަ މިންވަރު

 ވަރަށް ދެރަ

  ދެރަ

 މެދުމިން  

 ރަނގަޅު

 ވަރަށް ރަނގަޅު  



 

 14 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 

ސިނާއަތުގެ ފެންވަރު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް : 10ތާވަލް   

 ވަރަށް

  ރަނގަޅު
 ދެރަ  ވަރަށް  ދެރަ  މެދުމިން ރަނގަޅު 

  

 ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ މިންވަރު  11% 8% 37% 39% 6%

 އަމިއްލަ އުފެއްދުން ހިމެނޭ މިންވަރު  19% 27% 38% 16% 0%

 ހިމެނޭ މިންވަރު ދިވެހިވަންތަ އުފެއްދުން  27% 32% 35% 6% 0%

 ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ މިންވަރު  27% 39% 26% 7% 0%

1% 7% 21% 26% 45% 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މީހުންގެ އަބުރާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރާ 

 މިންވަރު 

 ހުންނަ މިންވަރު ގެނެސްދޭ އަޑާއި މަންޒަރުގައި ސާފުކަން  12% 7% 36% 40% 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 ރާއްޭޖގެ ބްޯރޑްކާސްިޓްނގ ދާިއރާއާެމދު ާއންމުްނދެކޭ ގޮތް 

 މަށާއި، ޤައުމުގެ އާންމު މަޞްލަަހތު ރުކޮށްދިނުމަށާއި ހޭލުްނތެރިކުރުފޯ ޤައުމުގައިވަމުންދާ ކަންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް 

ތް މިގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާޢަބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއެވެ.  އަދާކުރާ އެއް ފަރާތަކީ ސް ދައުރެއް އެންމެ އި ޓަކައިދެމެހެއްޓުމަށް

ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު

ވިދާެނ ށްޓަކައި ކުރެހަރުދަނާކުރުމަ ށްއިުތރަ ދެނުގަތުމަށާއި މިދާއިރާ އަދު އޮތް ޙާލަތުމާ، ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއެވެ. ވީ

ގޮތުން، މިކަމާ ގުޅިގެން ާއންމުންެގ އެ .އްގެ ގޮތުގައި މި ކޮމިޝަނުންދެކެމެވެޚިޔާލު ހޯދުމަކީ މުޙިއްމުކަމެ ގެ ކަންތައްތަކާމެދު އާންމުން

 ގައި އެވަނީއެވެ. 11ޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ މެދު އާންމުން ދެކޭގޮތް ޗާޓް މެދުގައި ކުރެވުނު ސަރވޭގައި ދިވެހިރާއް

 

 ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާމެދު އާންމުންދެކޭ ގޮތް  :11ޗާޓް 
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 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް

 ވަރަށް ރަނގަޅު   ރަނގަޅު މެދުމިން   ދެރަ   ވަރަށް ދެރަ



 

 16 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 

 ިއވާ ފަހުށަަހޅާކުަރން  ރާއްޭޖގެ ްބރޯކާސްޓިްނގ ދާއިާރ ަރނގަޅުކުރުަމށްޓަކައި ަބއިެވރިން  ސަރޭވގެ
 ކަންތައްތައް 

 

 ޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން ހޯ ބްރހ. 
o  ްހަރުދަނާ ޒިންމާދާރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަށް ފުރުޞަތު ދިނުނ 
o ިމޮނިޓަރކުރުން  ޑްކާސްޓަރުންގެ ކޮންޓެންޓްބްރޯ ންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ޒ 
o )ުކޮންމެ ކަމަކަށް ވަކި ޗެނަލެއް ހާއްޞަވެފަ ހުރުން )މިސާލް: ދީނީ،ކުޅިވަރ 
o  ްގިނަ ޗެނަލް ތަކަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުނ 
o  ްހަރުދަނާ ޤަވައިދުތަކެއް ތަންފީޒުުކރުނ 
 ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ށ. 

o ަމް އިތުރުކުރުންޒަޝަނަލިސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮފެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މ 
o  ިތަޢުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުންކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައ 
o ަމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުވެ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވުން  ގައި ދާއިރ 
 ޚަބަރު ނ. 

o ަބަރާއި މަޢުލޫމަތު ގެނެސްދިނުން މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޚ 
o ުގެނެސްދިނުން  މައުލޫމާތުއެފަދަ ގޮތުގައި  ގެޚަބަރ 
o  ްތެދު މަޢުލޫމާތު ޞައްހަކަމާއެކު ގެނެސްދިނުނ 
o ްރުން ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ވަކި ކޮޅަކަށް ނުޖެހުން ޓަބްރޯޑްކާސ 
o  ްމީހުންގެ އަބުރާ ނުބެހި ޒާީތނުވެ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުނ 
o  ްވީހާވެސް ބޮޑަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތަށް ޚަބަރު އުފެއްދުނ 
o ަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުަގއި ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުންހަބަރާ މ 
 ޕްރޮގްރާމް ރ. 

o  ްއިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުން އިތުރުކުރުނ 
o  ްއަންހެނުންަނށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުނ 
o ްއަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން އިުތރުކުރުނ 
o ެދިވާފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދުން ނތެރިްނގެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަުހން ބެލުންތެރިން އަދި އ 
o  ްމަޢުލޫމާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ސިޔާސީ ކުލަ ނުޖެއްސުނ 



 

 17 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 

 މުހިންުމ ހޯުދންތައް ކުުރގޮތަކަށްސާރޭވގެ 

މަހާއި ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދިޔަ ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލް ތަކުގެ  ޖަނަވަަރީ އަދި މޭ 2013ކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މި ސާރވޭއިން ދައް

 ،ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަދުވަހު  އޮޕަރޭޓްކުރަމުންއައިބޫލު ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ޗެނަލް އަކީ އެންމެ މަޤުު ތެރެއިން

ހިންގަމުން ގެންދާ ދެ ޗެނަލް ސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން" ގެ ފަރާތުން "މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާ ރޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަ މިހާރުގެ

 ކަމުގައި ވާ ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑެވެ.

މާތުެގ އެންމެ ގިނައިން ބަލާ ނުވަތަ އަޑުއަހާ ޓީވީ/ރޭޑިއޯ ޗެނަލް ބެލުމަށް ނުވަތަ އަޑުއެހުމަށް ޝައުގެ ވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މަޢުލޫ

އެންމެ މަދުން ޓީވީ ޗެނަލްއެއް ބަލާ އަދި ރޭޑިއޯ ޗެނަލްއެއް އަޑު އަދި ނދިކަން އިތުރުވާތީކަމަށް މިސާރވޭގެ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. މުއްސަ

 އަހާ ސަބަބެއް ކަމަށް މިސާރވޭގެ ނަތީޖާއިން ދައްކަނީ ގެނެސްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުބާރު ެނތުމުން ަކމަށެވެ. 

ގަޑިއިރަށް ވުރެން މަދުން ޓީވީ ބަލާ  1އަކީ ދުވާލަކު  51ގައި މިސާރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ %އަދި މި ސާރވޭއިން ދައްކާގޮތު

ދުވާލަުކ  28އަދި %ގަޑިއިރަށް ވުރެން މަދު ވަގުތެވެ.  1ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ދުވާލަކު  72ފަރާތްތަކަށް ވީ އިރު ރޭޑިއޯ އަޑު އެހުމުގައި %

ގަޑި އިރާ ދެމެދުގެ  4ގަޑި އިރާ  1ދުވާލަކު  47% ވާއިރު މެދުގެ ވަގުތު ރޭޑިއޯ އަޑުއެހުމުގައި ހޭދަކޮށްފައިގަޑި އިރާ ދެ 4ގަޑި އިރާ  1

 ހޭދަކޮށްަފއިވެއެވެ.  ޓީވީ ބެލުމުގައިވަގުތު 

ނޑު  ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތާ ދޭތެރޭ ދެކޭގޮތް ބެލުމަްށޓަކައި، މި ދާއިރާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރަން މުޙިއްމު ބައެްއ  06މައިގަ

 މީހުްނ  45% ކަމަށްށްސަރވޭ ފޯމްގައި ހިމަނާފައިވާއިރު ޗެނަލް ތަކުން މީހުންގެ އަބުރާިއ ޒާތީދިރިއުޅުން ރައްކާތެރިކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ދަ

އަބުރާއި ޒާީތދިރިއުޅުން  ވީމާ ގިނަބަޔަކު އެދެނީ ބްރޯޑްކާސްަޓރުން ގެނެސްދޭ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި މީހުންގެފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 ރައްކާތެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުމަށް އިސްކަންދިނުން ކަމަށް މިސާރވޭގެ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ. 

 ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއާއި މެދު އާންމުން ދެކޭގޮްތ ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭގައި ހިމަާނފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބުިދން ިގނަ ބަޔަކު 

 މީހުން ވަނީ ޖަވާބުދެއްވާފައެެވ. 53ކޭގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ މިވަގުތު އޮތީ މެދުމިނެއްގައެވެ. އަދި މިގޮތަށް %ދެ

މި ސާރވޭގައި ަބއިވެރި ވި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތް ތަރައްގީކޮށް އިތުރަށް ރަންގަޅުކުރެވޭނެ ޮގތްތަކެްއ  ،މީގެ އިތުރުން

  ވަނީ ފާހަގަކުރަށްވާފައެވެ.



 

 18 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 01 އެޕެންޑިކްސް

 

 

 ރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ބް

 : އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު 1ސެކްޝަން 

 
 

 ހ. ފާހަގަ ޖަްއަސވާ :

 އުުމރު  ޖިންސު  ތަޢުލީމީ ފެންަވރު 

  ްޕީ.އެޗް.ޑީ / މާސްޓަރސ 

  ީބެޗެލަރސް ިޑްގރ 

  ީހަޔަރ ސެކަންަޑރ 

  ްއޯ ލެވެލ 

 އިތުރު:

  ްއަންހެނ 

  ްފިރިހެނ 

 18  ިއަހަރާ ދޭެތރޭ  25 އަހަާރއ 

 26  ިއަހަރާ ދޭެތރޭ  33އަހަރާއ 

 34  ިއަހަރާ ދޭެތރޭ  41އަހަާރއ 

 42  ިއަހަރުން މަތ 

 

 މަސައްކަތްުކރާ ސެކްޓަރށ. 

  ްޕަބްލިކ       ްޕްރަިއވެޓ      ްއަމިއްލަ މަސައްްކަތ   ްމިވަުގތު ވަޒީފާެއްއގަެއއް ނޫނ 

 

: ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ އިން ފޮނުވާ އެއްޗިއްސަށް ޝައުޤުވެރިކަންދޭ މިންވަރު 2ސެކްޝަން   

 ހ. އެންމެ ިގނަިއން ބަލާ/ައޑުއަހާ ީޓވީ އަދި ެރޑިއޯ ޗެނަލް 

 އެންމެ ގިަނއިން ަބލާ( 01ިމސާލު ، ްއސަވާ )އިސްކަންދޭ އުޞޫލުން ނަްނބަރު ޖަ 

 ޓީވީ  ރޭޑިއޯ 

 ޓީ.ވީ.އެމް   އެމް.ވީ.ޓީ.ވީ    ދިވެިހާރއްޖޭހެ ައޑު   އެޗް އެފް.ެއމް  
 ދި ޓީވީ   ސަން ޓީވީ ޕްލަސް    ދިވެހި އެފް.ެއމް   ދި އެފް.ެއމް  
ޤުްރއާން އަލް    ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ   ސަން އެފް.ެއމް    ވީޓީވީ   



 

 19 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 

 ށ. އެންމެ ިގނައިން ބަލާ/ައޑުއަހާ ޗެަނލް ބަލަނީ/އަުޑއަހަނީ ކީްއެވގެންތޯ؟

 

 

 

 

 

 

 އިތުރު:

 

 ޓީވީ/ރޭިޑއޯ 

މަޢުލޫމާތު ގެނެސް ދޭތީ ތެދު   އެންމެ އަވަަހށް ބްރޭިކންގ ިނއުސް ގެެނސް ދޭތީ    

 މަޢުލޫމާުތގެ މުްއސަނދިކަން އިުތރުާވތީ   ކުޅިަވރާއި ުމނިފޫހިފިލުވާ ްޕރޮްގރާމް ިގނަ ވުން  

 ސިޔާސީ މަޢުޫލމާތު ގެެނސް ދޭތީ   އިތުރު  

 ދީނީ/ ިއޖްތިާމއީ މަޢުލޫާމތު ގެެނސްދޭތީ   

 ބަލަީނ/އަުޑއަހަނީ ީކއްެވގެންޯތ؟ ނ. އެންމެ ަމދުން ބަލާ/އަުޑއަހާ ޗެނަްލ މަދުން

 

 

 

 

 

 

 އިތުރު:

 

 ޓީވީ/ރޭިޑއޯ 

 ގެނެްސދޭ މަޢުޫލމާތުގެ އިތުާބރު ނެތުން   ބްރޭކިްނގ ނިުއސް ލަްސވުން/މަުދވުން  

 މަޢުލޫމާުތގެ މުްއސަނދިކަން ނެތުން   ކުޅިަވރާއި ުމނިފޫހިފިލުވާ ްޕރޮްގރާމް ަމދުުވން  

 ސިޔާސީ މަޢުޫލމާތު ގެެނސް ދޭތީ   ޕްރޮްގރާމްތަުކގެ ައޚްލާޤީ ފެްނވަރު ދަްށވުން  

 ދީނީ/ ިއޖްތިާމއީ މަޢުލޫާމތު މަުދވުން/ިގނަވުން   އިތުރު  

 

 ރާްއޖެ ޓީވީ      ރޭޑިއޯ އެޓޯލް   
މިނިވަން  97     ދި އެފް.ެއމް ޕްލަސް      
      ވީ އެފް.ެއމް    

 ރ. ޕްރޮްގރާމްތަކަށް ަޝުއޤުެވރިކަްނދޭ މިންަވރު 
 

 # އެންމެ ަޝުއޤުެވރިވާ ްޕރޮްގރާމް  ޗެނަލްގެ ނަން  ސަަބބު 

   1 

   2 

   3 

 ބެުލމަށް/ެއހުމަށް ދުވާަލކު ހޭދަކުރާ ަވގުތު ބ. ޓީވީ/ރޭިޑއޯ 



 

 20 ބްރޯޑްކާސްޓް ޕަބްލިކް ސަރވޭ ރިޕޯޓް  | މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން 

 

 
 ޓީވީ  ރޭޑިއޯ 

ގަޑިއިރަްށވުރެ މަދުން  01  ގަޑިއިރަްށވުރެ މަދުން  01     
ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ  04ގަޑިއިާރއި  01  ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ  04ގަޑިއިާރއި  01     
ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ  08ގަޑިއިާރއި  05  ގަޑިއިރާ ދޭތެރޭ  08ގަޑިއިާރއި  05     
ގަޑިއިރަްށވުރެ ގިަނއިން  09  ގަޑިއިރަްށވުރެ ގިަނއިން  09     

 . ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިނާއަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން 3

 ފާހަގަ ޖަްއސަވާ  ()ހ. ތިރީަގއިވާ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަބއިތަުކން ފެންނަ ގޮިޅެއއްަގއި، 

 ރޭޓިންގ : ވަރަށް ރަނަގޅު 5 : ރަނަގޅު 4 : މެދުމިން 3 : ދެރަ 2 : ވަރަށް ެދރަ 1
 

1 2 3 4 5  

 
    

 ޚަަބރާއި މަޢުޫލމާތު ހިމެނޭ ްޕރޮްގރާމްަތއް ގެެނސްދޭ މިންަވރު 

 އަިމއްލަ އުފެްއދުން ިހމެނޭ މިްނވަރު      

 ދިވެިހވަންތަ އުފެްއދުން ިހމެނޭ މިްނވަރު      

 
    

 ޤަުއމުގެ ަތރަްއީޤއަށް އަާމޒުކޮށް ޕްޮރގްާރމްތައް ގެނެްސދޭ މިްނަވރު 

 
    

 ޕްރޮްގރާމްތަުކަގއި މީހުްނގެ ައބުާރއި ާޒތީ ދިރިުއޅުން ރައްކާެތރިކުރާ ިމންަވރު 

 ގެނެްސދޭ ައޑާއި ަމންޒަުރަގއި ސާފުކަްނ ހުންނަ މިްނވަރު      

 ށ. ދިވެހި ާރއްޭޖގެ ްބރޯޑްކާސްިޓންގ ާދއިާރއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް 

 ވަރަށް ދެރަ        ދެރަ                  މެދުމިން            ރަނގަޅު           ވަރަށް ރަނަގޅު      

 ނ. ރާއްޭޖގެ ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ދާިއރާ ރަނަގޅުކުުރމަށް ކުެރވިާދނެ ކަންތައްތަަކކީ ކޮބާތޯ؟

 

 

 ދ ދ ދ ދ ދ


