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 ފެށުން  .1
 

އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދިނުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތްަތކަކީ ޒަމާނުއްސުެރ ދެވެމުން ައންނަ
. ނަރަކާއި ނުލިައ ބޭނުންކުެރޭވ ބޭނުންކުރަމުން އަޓެރެސްޓްރިއަލް ގެ ވަސީލަތްތައް  ިއ ޚިދުމަތްތަެކކެވެ

ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޓެކްނޯލޮޖީއަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ީމޑިއާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ިދްނ 
  .ވަސީލަތެކެވެ

  
ގ ކޮމިޝަުންނ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން އެކު،ޓެރެސްޓްރިއަލް ގެ ވަސީލަތްތަކަށް އިތުރުވަމުން ިދޔަ ޑިމާންޑާއި 

އެކުލަވާލާފައި މިވާ ފްރިކުއެންސީ ޕްލޭނަކީ ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުާމ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަާތިއ 
. ިމ ކަރުދާހުގެ ބޭނުމަކީކޮށްދޭއުސޫލުތައް ބަޔާން ސިނާއަތުަގިއ  ކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓރާްއޖޭގައި  ޭނ ޕްލޭނެކެވެ

ކުއެންސީ ބުޭންނވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނޭ ގޮތްތަާކިއ ފްރި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ނޑައެޅިފައި ހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާުތ ބޭނުންކުރުމަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި ފްރިކުއެންސީތައް  ކަ

 ހާމަ ކުރުމެވެ.
  

ޚުިދަމތްތަކަށް ފްިރކުއެންސީތައް  ޓެރެސްޓްރިއަލް ރޭޑޯިއ އާއި ޓީވީ ގެމި ޕްލޭނުގަިއ ހިމެނިފައިާވނީ 
. މި ްޕލޭނަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި  ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއި، މި ފްރިކުއެންސީތަކަށް އެދި ހުށަހަޅޭނެ އިޖުރާތުތަކެވެ ކަ

 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފިައވާ ޕްލޭނެކެވެ. 21ެގ ) 2010/16( ބެހޭ ޤާނޫނު
 
 

  ޝަންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމި
 2014 ޑިސެމްބަރ

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                             ޑިސްކްލެއިމަރ
މީގައިވާ މަޢްލޫމާތަކީ އެއްވެސް އެއްގުމަކާއި ނުލައި ކޮމިޝަނުން ބަދަލު މިއީ ހަމައެކަނި މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. 

ޒިންމާއެއް  ގެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް މިކޮމިޝަނުމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނޭ އެ ލޫރުދާހުގައިވާ މައު ގެނެވިދާނޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަ
 ނުވެއެވެ.
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 ޕްލޭނުގެ ޚުލާސާ  .2
  

ވަސީލަތަކީ ޤުދުަރީތ މި ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް ުނވަތަ ފްރިކުއެންސީތައް ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ހިމެޭނ 
ކަމަަކށް ވީހިނދު،  މުހިއްމުފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ  . މި ވަސީލަތުގެ ބޭނުން އެންމެވެމަދު ވަސީލަތެކެ

މެހައި ޚިދުމަތްތަކަްށ ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ލިބިދެޭވނޭ ގޮތަަކްށ އެން  މި ވަސީލަތުގެ ބޭންުނ ކުރެވޭ
. އެހެންކަމުްނ މި ވަސީ ކުޑަގޮތަކަށް ބޭނުންކުެރޭވޭނ ލަތް އެންމެ އިސްރާފު ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮްނންަނ ޖެހެއެވެ

ތަށް ރޭވުމާއި ތަފާތު ސަރަހައްދު ތަކެއްގައި ބޭނުންކުރޭެވ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކަށް އަދި ވީހާ ގަިނ ގޮތް
ނޑައަޅުަމކީ ފުރުޞަތު  ބޭނުންކުރެވޭނޭ މިހާރާިއ ކުރިމަގުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް   ތަނަވަސްވާނޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ކަ

. މި  ޕްލޭން ހެދުމުގެ މައިގަޑު މަޤްޞަދެވެ
  

ރާ◌ްއްޖޭގައި ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒްިނމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީ 
 . އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނުޫނން ރާއްޖޭގައި ްބރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންާވ އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ

ދުމުގެ ޒިްނމާ ކޮމިޝަނާ ސީތަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭަފަދ ގޮތަކަށް ބިާނކޮށް ޕްލޭނެއް ހެފްރިކުއެން
އިްނޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަން ޔޫނިއަން ގެ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮަތްށ  ވުމާއެކު،ހަވާލުކޮށްފައި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތްނ  ންޑްތައް ޤާނޫނާއި ކުއެންސީ ބޭބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިުދަމތުގައި ބޭންުނކުރެވޭ ފްރި
ބޭންޑްތަކުގެ ބޭނުން ެއްނެމ ފްރިކުއެންސީ ވެއެވެ. މި  ފައި ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކޮށްކޮމިއުނިކޭޝަްނސް އޮތޯރިޓީއިން 

ރާއްޖޭގައި ޓެރެސްޓްރިއަލް ރޭޑިއޯ ، ފުރިހައަށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގައި ބުޭނންކުުރމުގެ ގޮތުން
ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއް ިމ  އަދި ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގައި ބޭނުންުކރާނޭ ފްރިކުއެންސީތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކަ

.  ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ
 

މި ގޮތުން މި ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ، އެކި ޚިުދަމތަށް ފްރިކުއެންސީތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަ ގޮާތިއ 
އެންސީަތްއ ޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަަތށް މި ފްރިކު ތަކާއި އެނެލޮގް އައި ޑޖި◌ިުއސޫލު ދޫކުރެވޭނޭ

ބެހޭގޮތްުނ  ފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރުމާިމ ޕްލޭަނކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަްށ  ކެެވ.ބޭނުންކުރިެވދާނޭ ގޮތްތަ
  މަގަުދއްކައިޭދޭނ އެއްޗެކެވެ.

 

 
ވާތީ، ފްރިކުއެންސީއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ  ކަށްށް ލާޒިމްކުރާ ކަމަކާސްޓްކުރުމަފްރިކުއެންސީ އެްއ ލިބުމަކީ ބްރޯޑް

ފަރާތަކީ އެންެމ މަދުިމނުްނ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުގެ ލައިސަންސް އަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޝަރުތުތައް ކަމުގަިއ 
 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްވާން ޖެހެއެވެ

 
 

ފްރިކުއެންސީގެ އަގުނެގުން ބިނާވެގެންަވނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭ ފްރިކުއެންސީއަށް ނެގޭ އަގާއި ކުރު 
  ނެގޭ އަގުގެ މަްއޗަށެވެ.މުއްދަތަކަށް 
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 ތަޢާރުފް  .3
  

 ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް ުނވަަތ ފްރިކުއެންސީތައް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހިމެނޭ މި ވަސީލަތަކީ ތަފާތު 
 ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަނާއި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތްތަކެއް ދުިނމުގައި ޭބުނންކުރެވޭ ޤުދުަރތީ މަދު ވަސީލަތެކެވެ.

  
ކޮމިއުނިކޭޝަންްސ ގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ މުޅި ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމު

ސްޕެކްރަމްގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންކުރާ ވީނަމަވެސް، މި އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 
ފްރިކުއެންސީ ދޫކުެރޭވ  ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ޤާނޫނުްނ އެގެން އޮވެެއވެ.

. ގޮތް ވިލަރެސްކުރުމަކީ ިއްނޓަފިޔަރަންސް ގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބުޭންނތެރި ކަ މެކެވެ
އެއްވެސް ދެ ޓްރާންސްމިޓަރަކުން އެްއ ފްރިކުއެންސީ އެއް ޓްރާންސްމިޓްކުރާނަމަ އެ ސިގްނަލް ލޭިބ 
. އެހެންކުަމން މި މަދު ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ސާފު ސީދާ ގޮތެއަްގއި  ރިސީވަރއަކަށް އިންޓަފިޔަރަންސް އަރާނެެއވެ

ޓަކަިއ އެންމެ އެިފޝަންޓް ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުަމކީ މީެގ ބޭނުންކުރުމަށާިއ އިސްރާފު ކުޑަގޮތަކަްށ ބުޭނންކުރުމަށް
ޭދޭނ ޚިދުމަތް ދުިނން ކަށަވަރު ކޮށްސަބަބުން މުޖުތަމަޢުއަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫނާރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް 

.  ކަމެކެވެ
  
ކުރެޭވޭ◌ ޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންމޯލް

ފްރިކުއެންސީތައް◌ެ ބޭނުންުކރެވޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން ހެދުމުގެ ޒިންމާ ާޤނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ. ިމ 
މިގޮުތްނ  ފްރިކުއެންސީތަކަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝާަނއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެެވ.

.، ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ  ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ
  

. މިގޮތްުނ  ފްރިކުއެންސީ ދޫކުުރމުގެ އުސޫލުތަކަށް އެއިރެއްގެ ހާލަތަށް ބަލައި ގެންންަނޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނާްނެނއެވެ
.  ގެންނަ ބަދަލުަތކަކީ ގު◌ުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގެނެވޭނޭ ބަދަލުތަކެކެވެ
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  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް  .4
 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިުދމަތަކީ ސީދާގޮތެއްގަިއ ޢާއްމުންނަްށ ލިބިދެވޭ ގޮަތށް މައްލޫމާތު ފޯރުވައިދޭ ސިގްނަލް އެްއ 
. ޓެރެސްޓްރިއަްލ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގައި މި ސިގްނަލް ފޮނުވެނީ މިކަމަްށ  ޓްރާންސްމިޓްުކރެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަކި  . ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތަުގިއ އެއް ނުަވތަ ފްރިކުއެންސީތަކެއް މެފްރިކުއެންސީކަ ދުވެރިކޮށެވެ
 ހިމެނެނީ ރޭޑިޯއ އަދި ޓީވީ ގެ ޚިދުަމތެވެ.

  
. އަދި މިއީ ފްރިކުއެންީސ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަަތކީ އެއް ކޮޅަށް ދަތުރުކުރާ ކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ޚިދުމަތެކެވެ

. އެންމެ ފުރަތަމަ ދެވެންފެށި ވަޔަލެސް ޚިދުމަތަކީ ވެސް  ބޭނުންކުރުުމެގ ދިގު ތާރީޚެްއ އެކުލެވިގެންާވ ޚިދުމަތެކެވެ
.   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަެތވެ

 
ގައެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ އެންޕްލިޓިއުްޑ  1940ރާއްޖޭގައި ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަްތ ތަޢާރަފްވެގެން އައީ 

) ސިގްނަލް .  މޮޑިއުލޭޝަން (އޭ.އެމް އެއް މެދުވެރިޮކށް މީޑިއަމް ވޭވްގެ ފްރިކުއެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ
. މީގެ އިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު  1990ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުމާއެކު، އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ ވަނީ  ގައި ތަޢާރަފް ވެފައެވެ

. އަޑުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެ އިތުރު ޑޭޓާގެ ޚިދުމަތްތައްެވސް ދެވޭނޭފޮނުވޭ ސަބަބުން   ަމގު ފަހިވެފައި ވެެއވެ
  

ޑިޖިޓަލް ޓެކޯްނލޮޖީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ެގ ސިނާއަތުގިައ ބޭނުންކުރޭެވނޭ މަގު ފަހިކުރުމުގެގޮތްުނ 
ރާއްޖޭގައި ޑިިޖޓަލް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ކޮމިޝަންުނ 

. ކުރަމުން ގެ  ނާްދނެއެވެ
  

ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަކީ އޭގެ ސަބަބްުނ ފްރިކުއެންސީގެ މުަދ ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ފުޅާާދއިރާއެއްގަިއ 
. އަދި އެޭގ ސަބަބުން ހައި ޑެފިނިޝަން މަންޒަރާއި އިންޓަރެކްޓިްވ  ބޭނުންކުރޭެވޭނ މަގު ފަހިވެެގނާްދނޭ ކަމެކެވެ

.ޚިދުަމތްތައް ދިނުމުގެ ދުޮރެވސް ހުޅު   ވިގެން ދާނޭ ކަމެކެވެ
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 ދޫކުރުންފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްރަމް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި  .5
  
  ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް  5.1

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް މިހާރާއި ކުރިމަގުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް އައި.ޓީ.ޔޫގެ ރޭޑިޯއ 
. މި ގޮތްުނ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީންއާ އެއްގޮތަވާގޮުތގެ މަތީން ަބއްޓަންކުރާ ފަރާތަކީ ރެގިއުލޭޝަ އެވެ

ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތުގިައ ބޭނުންކުރާ ފްރިކުއްެނސީތައް ޓެކްނޯލޮޖީތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާިއ 
ފުޅާކުރަުމްށ  ތުރަށް ބްރޯޑްކާސްޓި◌ްނގ ދާއިރާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮުތގެ ލަފާ ކޮމިޝަނަށް ދިުނމާއި

 ހިމެެނއެވެ. ވެސް އެ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައިބޭންުނވާ ފްރިކުއެންސީތައް ހުސްކުރްުނ
 
 ސްޕެކްރަމް ބޭންޑް ޕްލޭން  5.2

ަގއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަްށ  3އައި.ޓީ.ޔޫގެ ރޭޑިއޯ ރެގިއުލޭޝަންގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ރީޖަން 
ފައިވާ ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ލިބެންހުރި ހުރިހާ ނުންކެުރިވދާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްބޭ

 އި ވެއެވެ.ކޮށްފަފްރިކުއެންސީއެއް ކޮމިއުނިޭކޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ކޮިމޝަނާއި ހަވާލު 
 

ްނވާ ފްރިކުއެންސީތަކުގެ ޗެނެލިންގ ޕްޭލްނ ރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުމިހާރު ލިބެންހުރި ހުރިހާ ބޭންްޑތަކުގައި ބް
ނޑައެޅޭ އުސޫލެްއގެ  އެއް ވަނީ ހެދިފައި◌ެވެ. ިމ ފްރިކުއެންސީތައް ދޫކުރެވޭނީ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ކަ

 ދަށްުނނެވެ.
  

  ރާނޭ އުސޫލު ދޫކު ފްރިކުއެންސީ  5.3
ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތަކީ  ބްރޯޑްކާސްޓި◌ަނގ އަށް ބޭނުްނވާ ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަ

ދިާރސާކުރުމަށްފަހު އްެނމެ އެކަީށގެނާްވ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމެވެ. މިގޮތްުނ  ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކެއްއެކަމަށްޓަކައި 
ނޑައަޅާ އިރެއްގައި މިފަދަ ހުށަހެޅުން ގެ މިންވަރަށްބަލަިއ ފްރިކުއެންސީގެ ޑިމާންޑަށިާއ މާކެޓް ހުޅުވާލަން ކަ
ނޑު އަސާސްތަކުގެ ނާވެފައި އޮނާްނނީ ތިރީގައިވާ މައިހުށަހެޅުންތައް ބި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނެއެވެ. ގަ

.   މައްޗަށެވެ
  

ރާތްތަކަށް ރިބާ ލިބިފައިވާ ފަހުށަހެޅުންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތަޖް •
.   އިސްކަން ދުިނން

  .އިވާ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހުށަހެޅުންޚިދުަމތުގެ ދާިއރާ ފުޅާކުރުމަށް ރޭވިފަ •
  ހުށަހެޅުން. އިޖްތިމަޢީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ކުރެވިދޭާނ ކަްނތަކުގެ މަޢްލޫމާތު •
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރާ ެޓކްނޯލޮޖީ އިާއ މިފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ސަބަބްުނ އިތުރު  •

 .ހާމަކުރުން ބޭނުންކުރުމަށް ދެވޭނޭ ފުރުޞަތު
  .ފްރިކުއެންސީ ޭބނުންކޮށްެގން މަދުވެގެން އެްއ ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން •
 .ޅުންފްރިކުއެންސީ ހުޯދމަށް އަގެްއ ހުށަހެ  •
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. މަޢްލޫމާތު ފްރިކުއެންސީތަފްސީލު ހުށަހެޅުންތައް ހުންނަްނވޭާނޮގތުގެ    އަށް ހުޅުވާލާއިރު ކޮމިޝަނުން ހާަމކުރާނެއެވެ

ށް ދޫކުެރވޭީނ ުމޅި ރާއްޖެއަްށ ކޮމިއުނިޓީ ްބރޯޑްކާްސޓިންގ ފިޔަވައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ އެހެން ޚިދުމަތްތަކަ
. ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތަްށ ދޫކުރެޭވ ޓް◌ް ރާންސްމިްޓކުރުމަށް ދެޭވ ފްރިކުއެންސީއެވެ

ސީއަކީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަކިން އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ރޭޑިއޯ ފްރިކެުއންީސ ފްރިކުއެން
  އެެވ.
 

.  ފްރިކުއެންސީތަށް ބިނާވެފައި އޮންނަ ކެޓެަގީރ ތައް ހިމެނޭ ތާވަލެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
 

 ޚިދުމަތުގެ ބާަވތް ަސަރަހއްދު  މުއްދަތު ލަިއަސންސްގެ 
  /ޕްބްލިކް ސަރވިސް މުޅި ރާއްޖެ އަހަރު 10

 ކޮމަރޝަލް 
ނޑައެޅޭ ކުދި ސަރަހައްދުތައް އަހަރު 3  ކޮމިއުނިޓީ ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ކަ

 ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ މުޅި ރާއްޖެ އަހަރު 10
ނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް   މަސް 3   ޓެކްނޮލޮޖީ ެޓސްޓްކުރުމަށް  ކަ

 
 
 

 އިންޓަފިޔަރަންސް ކޮންޓްރޯލްކުރުން  5.4
ޔަރަންސް ނާރާނޭަކްނ ރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މުހިއްމު އެއް ޚިދުމަތަކީ އިންަޓފިފް

ންކުރާ ުނމާއި ފްރިކުއެންސީ މޮނިަޓރިންގ ނިާޒެމއްގެ ތެރެއްިނ ހުއްަދނެތި ފްރިކުއްެނސީ ބޭނުކަށަވަރުކޮށްދި
.ފަރާތްތައް ހޯދައި ފިޔަވަ  ޅު އެޅުމެވެ

  

ގަިއ  ކުރާ ސްޓޭޝަންއެއްގައި ޓްރާންސްމިޓްކުރަްނ ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރްާނސްމިޓަރފްރީކުއެންސީ ބޭނުން
. ިމ  ބޭނުންކުރޭެވޭނ އައުޓްޕުޓް ޕަވަރ، މޮޑިއުލޭޝަން އަދި ފްރިކުއެއްސީގެ އެކިއުރަސީ ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ

  މަސައްކަތަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ހިންގާ މަސައްކަތެކެވެ.
  

ނޑައެޅޭ ބްރޯޑް  5.5   ބޭންޑްތައް  ފްރިކުއެންސީ ކާސްޓިންގ އަށް ކަ
ނެލްތައް ބަހާލެވޭ ގޮްތ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފިްރކުއެންސީ ތަކާއި އެ ފްރިކުއެންސީތަކުގެ ޗެ

ނޑައަޅާ . ައިދ ސަރަހައްދީ ފެނވަރެއްގައި އޭ.ބީ.ޔޫ އިން ނެވެ. ބްރޯޑްާކސްޓިންގ ކަ ފައިވަނީ އައި.ީޓ.ޔޫ އިނެްނވެ
ދުަމތްތައް ފުޅާ ސަރަހައްދަކަށް ފުޮނވުމުގައި މަތީ ޕަވަރެއް ބޭނުްނވާތީ ީމެގ ސަބަބުން ދިާމވެާދޭނ ޚި

އޮތޯރިޓީއާއެކު ިވލެަރސް ކުރުމަކީ  ޝްަނސް◌ްއިންޓަފިޔަރްަނސްގެ މައްސަލަތަކަށް ޖާގަ ހަނި ކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭ
.  އަބަދުވެސް ކުރަން ޖެހޭނޭ ަކމެކެވެ

. 
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. ފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކު ްށ ކަ◌ަޑިޖިޓަލް ޓެކޯްނލޮޖީތަރެޭވ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެއް ވަނީ އެކުލަާވލެވިފައެވެ
މިކަމަށް ވެސް ފުރުޞަތު  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތުގަިއ ބޭނުންކުރުމަްށ މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޮކމިޝަނުންވަނީ

  ދީފައެވެ.ފަހިކޮށް
 

 .ގ ފްރިކެުއންސީ ބްޭނޑްތައް ތިރީގައިވާ ާތވަލްގައި އެ ވަނެީއވެޓިންބްޯރޑްކާ ދާނޭއި ބޭނުންކުރަން ަކނޑައެޅިރާއްޖޭގަ
އުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ކޮމިޝަނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކުގެ ތެރެއިން ކޮމި ފްރިކުއެންސީތައި ހިމެނޭ ބޭންޑްތަކުގަ  މި

  ފްރިކުއެންސީތަކުގެ ޗެނެލް ޕްލޭން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެ.
 

ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑް (މެގަ  ބޭންޑްވިތް (ކިލޯ ހަރޓްޒް)
 ހަރޓްޒް)

 ޚިދުމަތް 

 )މީޑިައމް ވޭވްއޭ.އެމް ( 1.6065 – 0.5265 10
180 or 300 88 – 108 ްއެފް.އެމ  

  އެނެލޮގް ޓީވީ  230 – 174 8000
  ޓީވީ ލޮގް އަދި ޑިޖިޓަލް އެނެ 790 – 494 8000

  
ޗެެނލް ޕްލްޭނ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފްރިކުއެންސީތަކުގެ  ތެރެއިން ކޮމިޝަނާ މަތީގައިވާ ފްރިކުއެންސީ ބްޭނޑްތަކުގެ

 .ގައި އެވަނެީއވެ 1އެނެކްސް 
  

  ގައި އެވަނީެއވެ. 2މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރިކުއެންސީތައް އެެނކްސް 
  

 

 ފްރިކުއެންސީގެ ފީ ތާވަލް  .6

  
. ބެހިގެން ފްރިކުއެންސީގެ ފީ   ވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ

) ބީލަމަށް(މިއީ  ޅާ އަގުފްރިކުއެންސީ ހުޯދމަށް ހުށަހަ .1  ހުށަހަޅާ އަގެވެ
 ފްރިކުއެންސީގެ އަހަރީ ފީ  .2

 

  އަހަރީ ފީ (ރުފިޔާ)  ސަރަޙައްދު/ދާއިރާ

  އެފް.އެމް ޗެނެލް   ޓީވީ ޗެނެލް 

  ރ. 50،000  ރ.250،000  މުޅި ރާއްޖެ

  ރ.30،000  ރ.150،000  މާލޭ ސަރަޙައްދު
  ރ.15،000  ރ.75،000  އަތޮޅު

/ކޮމިއުނިޓީ    ރ.2،000  -  ވަކި ރަށެއް
 
 



 ފްރިކުެއންސީ ޕްލޭންބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ  9
   

  
  ފްރިކުއެންސީ ޗެނެލް ޕްލޭން  – 1އެނެކްސް 

  

  ޗެނެލް ޕްލޭން  އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ 
Frequency  Nationwide  Male'  Remarks 

89.0  VOM       

89.2  VOM       

89.4          

89.6          

89.8          

90.0  VOM       

90.2  VOM       

90.4          

90.6          

90.8          

91.0  Rajje FM       

91.2  Rajje FM       

91.4          

91.6          

91.8          

92.0  BIG       

92.2          

92.4          

92.6     Wave Networks    

92.8          

93.0          

93.2          

93.4          

93.6  Asna     

93.8          

94.0          

94.2          

94.4          

94.6   PictureLand 

94.8          

95.0  MMC       

95.2  MMC    

95.4          

95.6          
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95.8          

96.0  Atoll Wave       

96.2  Atoll Wave       

96.4          

96.6          

96.8          

97.0  Faraway     

97.2          

97.4          

97.6          

97.8          

98.0  Future Opening       

98.2       

98.4          

98.6          

98.8          

99.0  Island 
Broadcasting       

99.2       

99.4          

99.6          

99.8          

100.0  Future Opening   

100.2  Future Opening      

100.4          

100.6          

100.8          

101.0  Future Opening      

101.2  Future Opening      

101.4          

101.6          

101.8          

102.0  Future Opening      

102.2  Future Opening      

102.4          

102.6          

102.8          

103.0  Future Opening      

103.2  Future Opening      
105‐108  Reserved for Community Broadcasting 
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  ފްރިކުއެންސީ ޗެނެލް ޕްލޭން ޓީވީ 

 

Channel  Lower 
Fcy  

Upper 
Fcy  Video Carrier  Status 

5  174  181  175.25  Assigned to MBC 
6  181  188  182.25    
7  188  195  189.25  Assigned to MBC 
8  195  202  196.25    
9  202  209  203.25    
10  209  216  210.25    
11  216  223  217.25    
12  223  230  224.25    
           
27  518  526  519.25  Assigned to Picture Land Pvt Ltd  
28  526  534  527.25  Assigned to Broadcasting Maldives Pvt Ltd  
29  534  542  535.25  Assigned to Island Broadcasting Pvt Ltd  
30  542  550  543.25  Assigned to Atoll TV 
31  550  558  551.25  Assigned to Atoll TV 
32  558  566  559.25  Assigned to MBC  
33  566  574  567.25    
34  574  582  575.25    
35  582  590  583.25    
36  590  598  591.25 
37  598  606  599.25    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ފްރިކުެއންސީ ޕްލޭންބްރޯޑްކާސްޓްކުރުުމގެ  12
   

  މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ފްރިކުއެންސީ ތައް -  2އެނެކްސް 
 

  ޚިުދމަތްަތކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފްރިކުއެންސީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
  

 އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ 
 ފްރިކުއެންސީ (މެގަ ހަރޓްޒް) ސްޓޭޝަންގެ ނަން  ސަރަހައްދު
 89.0 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މުޅި ރާއްޖެ
 89.2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މުޅި ރާއްޖެ
 90.0 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މުޅި ރާއްޖެ
 90.2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މުޅި ރާއްޖެ
  91.0 ރާއްޖެ އެފް.އެމް  މުޅި ރާއްޖެ
  91.2 ރާއްޖެ އެފް.އެމ މުޅި ރާއްޖެ
  92.0 ބިގް އެފް.އެމް މުޅި ރާއްޖެ

  92.6 އެޗް އެފް.އެމް މާލޭ ސަރަހައްދު 
  93.6 ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ  މުޅި ރާއްޖެ

  94.6 އެފް.އެމްސަން   ރާއްޖެމުޅި 
  95.0 ދިއެފް.އެމް  މުޅި ރާއްޖެ
  95.2 ދިއެފް.އެމް  މުޅި ރާއްޖެ
  96.0 އެޓޯލް ރޭޑިއޯ މުޅި ރާއްޖެ
  96.2 އެޓޯލް ރޭޑިއޯ މުޅި ރާއްޖެ
  97.0 ފާއަވޭ އެފް.އެމް މުޅި ރާއްޖެ

  99.0  އެފް.އެމްވީ.  ރާއްޖެމުޅި 
  

  ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތް 
) ސްޓޭޝަންގެ ނަން   ޗެނަލް ކެރިއަރ ފްރިކުއެންސީ (މެގަ ހަރޓްޒް

 ލޯވަރ އަޕަރ
 5 174 181 ވީ އެމް .ޓީ
 7 188 195 ވީ އެމް .ޓީ

  27  518  526  ޓީވީސަން 
  28  526  534  ޓީވީ.ދި
  29  534  542  ޓީވީ ވީ.

 30 542 550 އެޓޯލް ޓީވީ 
 31 550 558 އެޓޯލް ޓީވީ 

  32  558  566  ވީ އެމް ޓީ.
 


