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ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތަކީ 

ހައިސިއްޔަތުން ބަލާއިރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓުގެ ޒިންމާދާރުކަން މިނޭނެ އެންމެ ބޮޑު 

 18ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް  2018 ،އެއް މަސައްކަތެވެ. މިގޮތުން

ށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ގެ ނިޔަލަށް މޮނިޓަރކޮ 2018ސެޕްޓެމްބަރު  22އިން  2018އޮގަސްޓު 

 ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

 

މި މަސައްކަތަކީ ވަގުތު ހޭދަވާ، އެކަމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މެނުވީ ކުރެވޭނެ 

މަސައްކަތެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން، މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރުންނާއި އެނަލިސްޓުންގެ 

ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ، ވި ކޮމިޝަނުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމާއިގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި 

ދުވަހުން ދުވަހައް ކުރެއްވި  ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ކޮމިޝަނުގެ 

 މެނޭޖުމަންޓުގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
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ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަކީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަާމގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން 

ބޭއްވޭނީ މިނިވަންކަމާއި ހޭލުންތެރިކަމާއެުކ ވޯޓުލާފަރާތެއްކަމުގައި ވާންޖެެހއެވެ. މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް 

ވޯޓުލުަމށް ރަިޖސްޓްރީކުރާނެ ގޮތާއި، ވޯުޓލުމުަގއި ދިމާވާ މައްސަލަތައް  ރިޕޯުޓކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު ، ވޯޓުލާނެ ގޮތާއި

ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ  ،ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދީ، އެ މީހަކު ޚިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު

ޙައްޤެއްކަން އަންގައިދީ މިކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވިގެންނެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ވޯޓުލާ ފަރާްތތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ، ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ވަޢުދުތަކަށް 

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ާވނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު  2013ޯމލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން  ،މިގޮތުގެ މަތިން

ވަނަ  2013ފާސްހިސާބުގެ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ. ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ކޮށް ތަ

ޢާއްމު ާޤނޫުނ އަހަރު މޮނިޓަރކުރުމުގައި ތަފާުތ ގޮންޖެހުންތަކެއްަވނީ ކުރިމަތިެވފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ިއންތިޚާބުތަކާބެޭހ 

ޓް މޮނިޓަރކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ކޮން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންވަނަ މާއްދާގައި  30ގެ (2008/11 :)ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

 ،މޮިނޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރުމުެގ ގޮތުން ދިމާިވ ދަތިތަކާއި ،ފަރާތެއްގެ ދައުރެއްކަން ސާފުކޮްށ އެގެން ނެތުުމން

ޒިމްކުރާ ހަމަހަމަ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދިނުމަށް ލާ

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނޭ އުޞޫލެއް ނެތުމުން ޗެނަލްތަުކްނ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގައި  ،ފުރުސަތު )ޑައިރެކްޓެ އެކްސެސް( ކަ

ނޑުތައްގެންގުޅެފައިވާ   ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް ހިމެނެއެވެ. މިންގަ

ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި ޤާނޫނީގޮުތން ހުރި ހުަރސްތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަްށ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ 
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ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ބްޯރޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަީނ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޮކށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހު  2014އި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަަކށް އިސްލާޙު ގެނައުމައްޓަކަ

އިންތިޚާބުތަކާބެޭހ  ،"އިމްޕްރޫވިންގ އިލެކްޓޯރިއަލް ޕްރޮސެސް އިންދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މަހާސިންތާގައި

ޓިންގ ޢާންމު ޤާޫނނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިްނގއާ ގުޅޭ މާއްދާ އިސްލާޙުކުރުމަށް ފެންަނ ނުކުާތތައް ހިމެޭނ  ކަރުދާހެއް ބްރޯޑްކާސް

ވަނަ އަހަރު  2018ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅިއެވެ.  މި ހުށަހެޅުމާއި، އެ މަހާސިންތާގައި ނިންމުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިސްލާޙުގެނެސްފައި ވެއެވެ.30އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫނުެގ 

ތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަްށ ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެނައި އިސްލާޙު

 2018އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލެއް ވަނީ  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

ރޯޑްކާސްޓަރުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް . މިާއއެކު، ބްއޮގަސްޓް މަހު ެއކުލަވާލައި ޢާންމުކޮށްފައެވެ ވަނަ އަހަރުގެ

 ހައްލެއްލިބިގެން ދިއައެވެ. ދިނުމުގައި މޮނިޓަރ ކުރާނޭގޮތަށް 

ނަމަވެސް، ޗެނަލްތަކުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ޝެޑިއުލްގައި ވަގުތު ޚާއްޞަ ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ސިޔާސީ  

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަގުތު ގަތުމަށް ނުވަަތ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރިމަތި  ނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެ ކެ

މިޝަނަށް ލިޔުމުން އަްނގާފައެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުމަށް ޗެނަލްތަކުން ވަނީ ކޮ  ،ލާފައިނުވާކަން

 ކުރިން ރާވާފައިވާ ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ތަފާސްހިސާބު ވާނީ ނުހިމަނައެވެ.

ގެ ނިޔަލަށް ަޚބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް  2018ސެޕްޓެންބަރު  22އޮގަސްޓް އިން  18ރާސާގައި ބަލާފައިވާނީ މި ދި

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ގެނެސް ދޭ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލުގެ ކޮންޓެންޓްގެ ތެރެއިން ޕްރައިމް ޓައިމްކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ

ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތެވެ. މި  1200އިން  0800ކަމުގައިވާ ރޭގަ އަށާއި ޑިރެކްޓް އެކްސެސްކަމުގައި އެ ޗެނަލަކުން ކަ
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ނޑަކަށެވެ. އެއީމަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ވަކި ޗެނަލަކުން އެ  ،ވަކި ސަބްޖެކްޓްތަކަށް ބަހާލެވި ދެ މިންގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ މިންވަރު  ެދނެަގތުމަށް ކުއަންިޓޓޭޓިވް އެަނލިސިސް އަދި ޗެނަލަކުން އެ  ސަބްޖެކްޓަކަށް ކަ

އުޓްރަްލ މިންވަރު ދެނެގަތުމަްށ ސަބްޖެކްޓެއްގެ ކޮންޓެްނޓް ގެެނސްދީފައިވާ ޓޯން އެއީ ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް އަދި ނި

ނޑުންވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ޗެނަލެއްގެ  ނޑަށެވެ. މި ދެ މިންގަ ކުއަލިޓޭޓިވް އެނަލިސިސްގެ މިންގަ

ކަށް އޮންއެއަރ ބްރޯޑްކާސްޓް ސިކުންތުން ބަލައި ޮމނިޓަރކުރުމަށްފަހުަގއެވެ. މިގޮތުން، ވަކިވަކި ޗެނަްލަތކުން އެ ސަބްޖެކްޓުތަ

ވަގުތު ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށާއި އެ ސަބްޖެކްޓުތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާ ޓޯނާއި އޭގެ މިންވަރު 

 ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ެގ އިން ފެށިެގން ޚިދުމަތު 2018ސެޕްޓެންބަރު  4އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންޚާބުގެ ތެރޭގައި ސަން ޓީވީ އިްނ ވަނީ  2018

ނޑާލާ އެކަން ލިޔުމުން ކޮމިޝަނަށް   4ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީގޮުތން ޚިދުމަތް މެދުކަ

 18ގައި އަންގާފައެވެ. މިގޮތުން، މި ރިޯޕޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ސަން ޓީީވގެ ތަފާސް ހިސާބަކީ  2018ސެޕްޓެންބަރު 

 ޓެވެ.ޔަލަށް މޮނިޓަރ ކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންސެޕްޓެންބަރުގެ ނި 4އޮގަސްޓް އިން 

ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ނުފޫޒުން  ،ޒިންމާދާރު އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ޚަބަރު ކަވަރުކުރެވޭނީ

ނޑު  އެއްކިބާވެ، އިންސާފުވެރިކަމަްށ ބުރޫނާރާގޮތަްށ ވަކި ަފރާތަކަށް ނުޖެހި ޮކންޓެްނުޓގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑު ތިން ކަމެއްވަނީ ާފަހގަވެފައެވެ. އެއީ  ޑިރެކްޓް ބައްޓަންކޮށްެގންނެވެ. މި ޮގތުްނ، މި އަހަރުގެ ދިރާސާގައި ަމއިގަ

ނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ  އެކްސެސް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަމަހަމަކޮށް ވަގުތުދިނުމަށްޓަކައި ޗެނަލްތަކަށް ސިޔާސީ ކެ

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކުން ވަގުތުހޯދުމަށްޓަކައި ކުރިމަތިނުލުމުގެ ސަބަބުން  އެ ފަރާތްަތކަށް ޚާއްޞަކުރި ވަގުތެއް ކެ

ވިފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ރިޕޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަތީޖާ ޖުމްލަކޮށް ދައްކާގޮތުން ަވކިވަކި ޗެނަލްތަކުން ވަކި ޗެނަލްތަކުން ދެ

ވަގުތުދިނުމުގަިއ  އެ ޗެނެލެއްގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުން ފޮނުވާ ޚަބަރާއި އެހެނިހެން ޕްރޮްގރާމްތަކުން ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް
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އްކައެވެ. އަދި ޖުމްލަ ޮގތެއްގައި ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން ވަިކ ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބޮޑު ފަރަގެއްވާކަްނ ދަ

މި  ،ޚަބަރާއި މަޢުލޫމަތު ގެނެސްދިނުުމގައި ގެންގުޅެފާވަނީ ވަކި ފަރާތަަކށް ޖެހިފައިވާ އުސޫލެއްކަން ފާަހގަވެއެވެ. އެހެންކަމުން

 ކަންކަމުގެ ހުަށހެޅުންތައް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  ދިރާސާގެ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފާހަގަކުރެވުނު

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   10 

 

 ތަޢާރުފް . 4

 

ރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި  އިންތިޚާބެއްގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއަ

އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނާިއ ަދއުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މަޢުލޫާމާތއި ސިޔާސީ ޚަބަރުތަކުގެ ކަވަރޭޖް ވޯޓުލާ ފަރާްތތަކަށް 

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި ބްރޯޑްކާސްޓް  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް، ސައްޙަ

ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި  2018ޗެނަލްތަކުން ގެނެސްދޭތޯ ބެލުެމވެ. 

ލޫމާތު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކެވެ. އެއީ ޓީވީ ޗެނަލަކީ ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢު 9ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ތެރެއިްނ  30

 ޗެނަލެކެވެ.  6ޗެނަލާއި ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ  3ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާގެ 

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއިްނ ރައްޔިތުންނަްށ ސައްޙަކަމާއި 

އެކު ވަކި ފަރާތަކަށް ނުެޖިހ އިންތިޚާބީ މަޢުލޫާމތު ފޯރުކޮްށދިނުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އިންސާފުވެރިކަމާއި، ހަމަހަމަކަާމ 

ވަރަށް ބޮޑަށް އަދާކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއަކީ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި ވިސްނުން ބައްޓަން ކުރުމުގައި 

ވެސް  ވަސްވަރު ކޮމާޝަލް ބްޯރޑްކާސްޓަރުންނަކީވަރަށް ބޮޑަށް ުނފޫޒު ފޯރުާވ ވަޞީލަތެއްކަމުން، އިންތިޚާުބގެ ދު

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކަމާއި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަހަމަކަމާ އެކު ގެނެސްދިނުމަްށޓަކައި  ޤާނޫނުތަކަށާއި 

ގެ  2018 ،ގޮތުންމި ޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.  ންދީގެންގަވާއިދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަ

ގެ  2018ރ ެސޕްޓެމްބަ 22އިން ފެށިގެން  2018އޮގަސްޓް  18ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެްނޓް 

 ޓީވީ ޗެނަލް މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.  9ޔަލަށް ނި

ގޮތުގެ މަތިްނ މޮިނޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ޢާއްމުކޮށް ކުރަުމންގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ުބރޫނާރާނެ 

ކުރުމަށްޓަކައި ތިން ބަޔަކަްށ ބަހާލެވިގެން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތްކުރިއަށް 

 ؛  މި މަސައްކަތް ބަހާލާފައިވާ ބަިއތަކަކީގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން 
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 ކޮންޓެންޓް މޮިނޓަރިންގ 

 ަންފާސްޓް ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝ 

 ްރިޕޯޓު އެކުލަވާލުނ  
 

 ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ

މުވައްޒަފުން މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ،  11ންދިޔައީ ޖުމްލަ އަށް ގެމޮނިޓަރިންގ ގެ މަސައްކަތް ކުރި

ދުވަހުން ޗީފް މޮނިޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ސުޕަރވައިޒް ކުރެވިގެންނެވެ. އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް 

ވާލުކޮށް ރޮޓޭޓްކޮށްގެންނެވެ. މޮނިޓަރިންގގެ ހަ ދުވަހަށް މޮނިޓަރކޮށް، ވަކި ޗެނަލެއް ހަފްތާއަކު ވަކި މޮނިޓަރަކާ

ދުަވުހގެ މޮނިޓަރިންގ  3މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަްށ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށޓަކައި ުހރިހާ މޮނިޓަރުންވެސް 

  ޓްރެއިނިންގއެއްގައި ބައިވެރިވިއެވެ.

 ފާސްޓް ޓްރެކް އެޖުޑިކޭޝަން 

އަަވހަށް މައްސަލަތައް ބަލައި ިނންމުމަށްޓަކައި  ޝަކުވާ ހުަށހެޅުމާއި ބެލުމުގެ  ،އިންތިޚާބަށް ޚާއްޞަކޮށް

އުސޫލާ ފާސްޓް ޓްރެކް އެޖުިޑކޭޝަން  އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އަމަލުކުރާ ކޮމިޝަނުގެދިޔައީ  އަށްމަސައްކަތްކުރި

ގޮތުން އިންތިާޚބާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަށް އެއްގޮތަށެވެ. މި 

 އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއަ މައްސަލަތައް މި އުސޫލުގެ މަތިން ކޮމިޝަނުން ބެލިއެވެ.

 ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުން 

 4ޗީފް ރިޕޯޓު އެޑިޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 

މުވައްޒަފުން އެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެގެންނެވެ. މި ގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހުށަެއޅޭ މޮނިޓަރިންގ 

ކަތް މި ޑޭޓާތައް ތަފާސްހިސާބުގެ ޗާޓުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައް ،ފޯމުތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.
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 ދިރާސާގެ މަޤުޞަދު  4.1 

 

 
ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭ ޓީވީ  2018ރިޕޯޓަކީ މި 

ނޑުތަުކގެ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޗެނަލްތަކުން، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ކޮންޓެންޓް ކަވަރުކުރުމުގަިއ މި ދެންނެވި މިންގަ

ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެ ، ޢަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެެނގަތުމަށާއި އިންތިޚާބުތަާކބެހޭ ާޢންމު ޤާނޫނުން

ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޗެނަލްތަކުން ހަމަހަމަގޮތެއް ވަގުތު ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާތީ، އެކަން 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ތަފާސްސިހާބުގެ ރިޕޯޓެކެވެ. ހު މޮނިޓަރކުރުމަށްފަ

ނޑުތައް  4.2   ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ މިންގަ
 

ކޮމިޝަނުން ރަސްމީކޮށް ކެޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިއުލާންކުރާ ވަގުތުން ފެށިެގން އިންތިޚާބު ބާއްާވ  ސްލެކްޝަންއި 

އާ ހަމައަށް މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އެކްސެސް އާއި އާންމުކޮށް މީޑިއާއަށް  18:00ދުވަހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަހުގެ 

އެގޮތުން، އިންތިޙާބުގެ ޢާންމު  ކަޑައަޅާފައިވެއެވެ.ޢާންމު ޤާނޫނުން އިންތިޙާބުގެ  ލިބޭ އެކްސެސް އާއި ދެމެދު ފަރަގެއް 

ވަނަ އަހަރު ގެނައި އިސްލާހާއި އެކު  2018ވަނަ މާއްދާ )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ މާއްދާ(އަށް  30ޤާނޫނުގެ 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތު ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްަބތްާވ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު،  ހަމަހަމަކަމާއިކު ދިނުމަށް ލާޒިމްކުރެއެވެ. އަދި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން ކަ

އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ 

ނުދިނުމަށާިއ ނުވިއްުކމަށްވެސް ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ. ައދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލު ުކރަނީ މި އުސޫލުތަކާއި  ޕާޓީއަކަށް

ން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އަދި އަވަހަށް ޝަކުވާ ބެލުމުގެ ނިޒާމަކާއި  ފަސޭހައި ބެލުަމށްޓަކައި ތޯ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

ޤާއިމްކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަްށ ލާޒިމްކޮށްފައިވެއެވެ.  އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިބެހޭ އުސޫލެއް
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އިދާރީ  ،އިންތިޚާބީ ެކންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި"މިގޮތުން، 

 އާންމުކޮށްަފއެވެ.ކުލަވާލައި ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެ 2018ނީ ވަ  "ލެއްފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫ

މަށް ކެންޑިޑޭޓުންަނށް ޚާއްޞަކުރު ގައިވާ ވަގުތުބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޕްރޮގްރާމް ޝެޑިއުލުމި އުސޫލުގައި 

ނޑައަޅާފައިވަނީ  ނޑު ކަ ކުރާއިރު، ވަގުތު  ޚާއްޞަދެމެދުގެ ވަގުތުތަކެވެ. އަދި  ވަގުތު  އާ 12:00އިން  09:00ރޭގަ

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މީގެ )ތިރީސް( މިނެޓުގެ ވަގުތެއް  30ކޮންމެ ފަަހރަކު މަދުވެގެން  ޚާއްޞަކުރާ ފަރާތަށް ދިނުމަްށ ކަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަގުތާއި ވިއްކާ ވަގުތު އަދި ވިއްކާ އަގުތައް އެނގޭނެހެން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ އިތުރުން، 

)ސާޅީސް  48އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން

މީގެ އިތުރުން، ޅުމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެބްރޯޑްކާސްޓިންގ  އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 

ބްރޯޑްކާސްޓް  ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އިްނިތޙާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް 2013

ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލައި ގެޒެޓް ކޮށްފައެވެ. މި ގައިޑްލައިންގައި ތިލަފަތް ހަމަހަމަ ކަމާ 

އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ނިއުސް ކަވަރޭޖްތައް ގެނެސްދޭނެ ޮގތާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްޯރޑްކާސްޓަރާއި ކޮމާޝަލް 

ޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ނކެ، ގޮތުގެ ގައިޑެއް ަވކިން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ ކޮންޓެންޓް ެގނެސެދޭންވީ

 ވެ.މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުކުރާނޭ ގޮތާއި ޖާނަލިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވާނޭގޮތް ބަޔާްނކޮށްފައިވެއެ

 ؛ކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ ަމއްޗަށެވެމި ރިޕޯޓު ބިނާވެފައިވާނީ ތިރީގަިއވާ ޤާނޫނުތަ

 ( ުގެ 11/2008އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ާޢންމު ޤާޫނނ )ވަނަ މާއްދާ، 30 

 ިއިދާރީ  ،އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ްބރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލ

  ްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންއިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓ 
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 މޮނިޓަރކޮށްފައިވާގޮތް  5.1 
 
 

 
ބުގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ޚާވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތި 2018މިޝަނުގެ އިންސާނީ ވަސީލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޮ

 ގޮތަށެވެ. ކޮންޓެންޓް މޮިނޓަރ ކޮށްފައިވަީނ ތިރީގައިވާ

 ގެ ނިޔަލަށް؛ 2018ސެޕްޓެމްބަރު  22އިން  2018އޮގަސްޓް  18ހ. 

ނޑައަޅާފައިވާށ.  ނޑު  ވަގުތު ކަމުގައިވާ ޕްރައިމްޓައިމް ކަމުގައި ކޮމިޝަނުން ކަ  އަށް؛ 12:00އިން  08:00ރޭގަ

 ޓީވީ ޗެނަލް؛ 9ނ. އޮޕަރޭޓް ކުރާ ޗެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޚަބަރާއި ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ގެނެސެދޭ 

 ކެޓެގަރީއެއްކަމުގައިވާ، ޚަބަރު، ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ފިލަރސް؛ 3ވަގުތުގައި މޮނިޓަރިންގގެ  ރ. ޕްރައިމް ޓައިމްގެ

ސަބްޖެކްޓު/ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ގެނެސްދީފައިާވ  4ބ. މޮނިޓަރިންގގެ މަސައްކަތް ބިނާވެފައިވަނީ އަންނަނިިވ 

 ކޮންޓެންަޓށެވެ. އެއީ؛

o  ެމުއައްސަސާތައްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރާއި ދަޢުލަތުގ 

o ްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ 

o  ުޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމްهللا ޢަބްދ 

o  ްއިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙ 

 ޅ. ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު 

 ތަަކކީ؛ޗެނަލް ކޮށްފައިވާނިޓަރކ. މޮ

 ރޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަ 
 ޕީއެސްއެމް ނިއުސް  .1
 . ޓީވީއެމ2ް
 . ޔެސް 3

 ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރ
 . ރާއްޖެ ޓީވ4ީ
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 . ވީޓީވ5ީ
 ޓެލެވިޜަން. ސަންގު 6
 . ސަން ޓީވ7ީ
 . އެމްވީ ޓީވ8ީ
 13. ޗެނަލް 9

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ދިރާސާކުރުން  5.2
 

މޮނިޓަރިންގގެ ަތފާސްހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ެގންގުޅެފައިވާނީ ނެޝަަނލް ޑިޮމކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ޯފ 

ރެޓިކް އިލެކްޝަންސް"ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޑިމޮކްރެޓިކް އެފެއާޒް )އެން.ޑީ.އައި( ގެ"މީޑިއާ މޮނިޓަރިންގ ޓު ޕްރޮމޯޓް ޑިމޮކް 

ނޑުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި ޤައުމުތަކުން އިންތިޚާުބތަުކގައި މީޑިއާ މޮނިޓަރކުރުމަށް  ނޑުތަކަށެވެ. މި މިންގަ މިންގަ

ނޑުތަކެެކވެ. އަދި ބޭނުންކޮްށފައިވާ ވަނަ އަހަރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ކުރިއަްށ  2013ދިރާސާކުރުމުގައި  ،މިންގަ

ގެންގޮސްފައިވާ އިންތިޚާބު ރިޕޯޓުގެ ދިރާސާއިން ލިބުނު ތަޖުިރބާގެ އަލީގައި ކޮމިޝަނުން އެުކލަވާލާފައިވާ މެތަޑޮލޮޖީއެއްގެ 

މެޝަރެމންޓެއްވަނީ ބޭނުންކޮްށފައެވެ.  2ަތފާސްހިސާބު އެްއކޮށް،  މިނުމުގަިއ  މޮނިޓަރިންގ ،މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އެގޮތުން

 އެއީ ކުއަންޓިޓޭޓިވް އާއި ކުއަލިޭޓޓިވް އެނަލިލިސްއެވެ.

  ެނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮންމ ކުންޓިޓޭޓިްވ އެނަލިސިސް މެަޝރމަންޓް ޭބނުންކޮށްފައިަވނީ  ޮމނިޓަރކުރުމަށް ކަ

އަށް( ސަބްޖެއްޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން 00:00އިން  20:00ޓައިމް )ދުވަހެއްގެ ޕްރައިމް 

ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު ސިކުންތުން ގުނައި ހިސާބުކުރުމަށްަފހު، ޖުމްލަ ގަޑިއިރުގެ އަދަދު ސައްހަކަމާއިއެކު 

ވަކި ސަބްޖެއްޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު  އެއްކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން، ކޮންމެ ޗެނަލަކުންވެސް ޚަބަރާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

 ގެނެސްދީފައިވަނީ ކިތައް ގަޑި އިރުކަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.
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  ްކުއަލިޓޭޓިވް މެޝަރމަންޓް ބޭނުންކޮްށފައިވަނީ ވަކިވަކި ޗެނަލްތަކުން މަތީގައި ދެންެނވި ސަބްޖެޓްތައ

ޓެންޓުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށެވެ. ިމ  ގެނެސެދީފައިވާ މިންވަރުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމައްޓަކައި އެ ކޮން

މެޝަރމަންޓުން ސަބްޖެއްޓެއްެގ ކޮންޓެންޓު ޗެަނލަކުން ގެނެްސދީފައިވަނީ ޕޮޒިޓިވް، ނެެގޓިވް ނުވަތަ ނިއުޓްރަްލ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގައި ވަކިވަކި ސަބްޖެއްޓުތަކަށް  ޓޯނަކުންތޯ ޮމނިޓަރކުރެއެވެ. އެެހންކަމުން، މޮިނޓަރކުރުމަށް ކަ

ގެ މައުލޫމާތު ގެނެސްދީފައިވަނީ ޕޮސިޓިވް ކިވަކި ޗެނަލްތަކުން ކޮންޓެްނޓް ގެނެސްދިނުމުގައި އެ ސަބްޖެއްޓެއްވަ

ނިއުޓްރަްލ  ތޯ ނުވަތަ ލިބޭގޮަތށް( ޯތ ނުވަތަ ނެގެޓިވް )އެ ފަރާތަްށ ތާއީދު ގެއްލޭ ގޮތަކަށް(ރުހުން  )ތާއީދާއި

މިންވަރަކަށްކަން  މި ތިްނ ޓޯނުގައި ގެނެސްދިީނ ކިހާ )ތިލަފަްތ ހަމަހަމަކަމާއެކު( ޯތ އާއި ޖުމްލަކޮށް 

 ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

މި ދެ މެޝަމަންޓުގެ މަޢުލޫމާުތ އެއްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ފޯމުގައި ދުވަުހން ދުވަހަށް ކޮންމެ ޗެނަލެްއ 

އި ޗާޓުތަކަށް ބަދަުލކޮށް، ފަސޭހައިން އަދަުދތައް ބެލުމަށްފަުހ ސިކުންތުން ހިާސުބކުރެވިގެންނެވެ. އަދި މި މަޢުޫލމާތުތައް ޕަ

ރިހާ ސަބްެޖކްޓުތަކުގެ އަދަދާއި އެ ސަބްޖެްކޓަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ޯޓނެއްގައި ކޮންޓެންޓް ެގނެސްދީފައިވާ ދެނެގަނެވޭނޭގޮަތށް ހު

 މްލަ ތަާފސްހިސާބު ޕަސެންޓުންނެވެ.ވަގުތުގެ ދިގުމިނުގެ ޖު

 ފޯމް()އެޕެންޑިކްސް: މޮނިޓަރިންގ 



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   17 
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 ޗެނަލްތަކުން ވަގުތު ހާއްސްކުރުމާއި ޓޯން ގެނެސްދީފައިވާ ގޮތުގެ ތަފާސްހިސާބު  6.1 
 

  
  ޕީއެސްއެމް ނިއުސް   6.1.1

  
 1. ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރު

 ދައުލަތްެލްެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/ެގެެނިޔަލަށްެޕީއެސްއެމްެނިއުސްެއިންެރައީސ2018ުސެޕްޓެންބަރ22ެެުއޮގަސްޓްެއިންެ 18

ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރ%54ެު ެ%ެ،އިން ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެކޮމިޝަން هللا  ޢަބްދު 3އިލެކްޝަންސް އަދި، އެވެ.ެ

ެ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  ކަމުގައިވާއިރު 28%ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ

ކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ އެވެ. %15 
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15% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީފައިވާެމިންވަރެުެ

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   18 

 

  
 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު. 2

18 ެ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް ެ/2018ެސެޕްޓެންބަރު ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެނިއުސް ެޕީއެސްއެްމ ެނިޔަލަށް ގެ

ެ%63ެ% ދައުލަތްެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%35ެޕޮޒިޓިވް ެއަދި ކަވަރުކޮށްފައިވަނ1ެެީނިއުޓްރަލްކޮށް

ނިއުޓްރަލްކޮށ43ެެްޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައިެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%57ެނެގެޓިވްކޮށެވެ.ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެ%

ެނެގެޓިވްކޮެ ެެށްއަދި ެެޔާމީންެهللا  ޢަބްދުކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. ެއެއްގައ97ެެި%ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެޓޯން ޕޮޒިޓިވް

%ެ ެނެގެޓިވްކ3ެެޮކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއަދި ެެށްނިއުޓްރަލްކޮށް ެއަދި ެމުޙައްމަުދެކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. އިބްރާޙީމް

ެ%ެޞާލިޙް ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%4ެނިއުޓްރަލް ެކަވަރުކޮށްފައިވަނީ ެނެގެޓިވްކޮށް އަދ96ެެިކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު

 ވެ.ޕޮޒިޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެެ
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 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

  ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް ކަވަރުކޮފްފައިވާ ގޮތ2018ްސެޕްޓެދްބަރު    22އޮގަސްޓް އިދް   18.  1

 ދެގެޓިވް ދިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   19 

 

  
ގެެނިޔަލަށްެޕީއެސްއެމްެނިއުސްެއިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖ2018ެެްއޮގަސްޓ25ެެްއިނ18ެެް.ެތިރީގައިވާެއެވަނ3ެީ

ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ ނިއުޓްރަލް ނުވަތަ ނެގެޓިވް މިންވަރުކަން އަންގައިދޭ ތާވަލެވެ. ،ޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  17% 83% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  6% 94% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 91% 9% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 4% 96%
 

 

4 .ެ ެއެވަނީ ެެއޮގަސްޓްެ 26ތިރީގައިވާ ެއިނ2018ެެް ސެޕްޓެންބަރ1ެުއިން ެނިއުސް ެޕީއެސްއެމް ެނިޔަލަށް ގެ
މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެ،ޕޮޒިޓިވްސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 ތާވަލެވެ.
 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  94% 0% 6%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  88% 12% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 57% 43%
 

 

5 .ެ ެ ެއެވަނީ 2ެެތިރީގައިވާ ެސަބްޖެކްޓްތަކުގ2018ެެެ ސެޕްޓެންބަރ8ެުއިން ެއިން ެނިއުސް ެޕީއެސްއެމް ެނިޔަލަށް ގެ

 .މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެެނެގެޓިވްެނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް  94% 6% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  21% 79% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  0% 0% 100%



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   20 

 

 

   

6 .ެެ ެއެވަނީ 9ެެތިރީގައިވާ 15ެެއިން ެސަބްޖެކްޓްތަކުގ2018ެެެސެޕްޓެންބަރު ެއިން ެނިއުސް ެޕީއެސްއެމް ެނިޔަލަށް ގެ

މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްެނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެ ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  98% 2% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  27% 73% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 96% 4% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 1% 99%

 

 

7 .ެެ ެއެވަނީ ެއިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގ2018ެެެ ސެޕްޓެންބަރ22ެުއިނ16ެެްތިރީގައިވާ ެނިއުސް ެޕީއެސްއެމް ެނިޔަލަށް ގެ

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްެނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  89% 11% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  69% 31% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 98% 2% 0%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 0% 100%



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   21 

 

 

  
 މޯލްޑިވްސް  ޓެލެވިޜަން    6.1.2

  
 ވާެމިންވަރުސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީަފއި. 1

އިނ42ެެް% ދައުލަތްއިންެރައީސުލްެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/ެެޓީވީއެމްގެެނިޔަލަށ2018ެްސެޕްޓެންބަރ22ެެުއޮގަސްޓްެއިންެ 18

%ެ ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެކޮމިޝަން ެއިލެކްޝަންސް ޔާމީން هللا  ޢަބްދު  5ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އަދި، އެވެ.ެ

ެެ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް   ކަމުގައިވާއިރު 37%ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ެމިންވަރަކީ ކަވަރުކޮށްފައިވާެެކަވަރުކޮށްފައިވާ

މިންވަރަކީެ އެވެ. %16 

 

 

 

42% 

5% 

37% 

16% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީފައިވާެމިންވަރެުެ

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   22 

 

  
 . ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު.  2

87ެ% ދައުލަތްގެެނިޔަލަށްެޓީވީއެމްެެއިންެރައީސުލްެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/2018ެސެޕްޓެންބަރ22ެެުއޮގަސްޓްެއިންެ 18 

%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%13ެޕޮޒިޓިވް ެއަދި ެނެގެޓިވްކޮށެވެ.1ެެނިއުޓްރަލްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ

ނިއުޓްރަލްކޮށްެއަދިެނެގެޓިވްކޮށ97ެެްރުކޮށްފައިވާއިރުެ%ޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައިެކަވ3ެައިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެ%

ެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެ%هللا  ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ެޢަބްދު ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%94ެޔާމީން ެއެއްގައި ެޓޯން 6ެޕޮޒިޓިވް

ޓްރަލްެޓޯންެއެއްގައިެނިއުޓްރަލްކޮށްެއަދިެނެގެޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ެއަދިެއިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙްެނިއު

 އަދިެޕޮޒިޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ.98ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެނެގެޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިވަނ%2ެ%ެީ

 

 

 

98% 

0% 

0% 

1% 

2% 

6% 

97% 

13% 

0% 

94% 

3% 

87% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް ކަވަރުކޮފްފައިވާ  2018ސެޕްޓެދްބަރު    22އޮގަސްޓް އިދް   18.  1

  ގޮތް

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   23 

 

 

   

 .3ެ ެއެވަނީ 18ެެތިރީގައިވާ 25ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީއެމް ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  72% 28% 0%
 ކޮމިޝަން   އިލެކްޝަންސ 3% 97% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 98 1% 0%

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  0% 5% 95%
 

 

4 .ެ ެއެވަނީ 26ެެެތިރީގައިވާ ެއިން 1ެެއޮގަސްޓް ެެސަބްޖެކްޓްތަކުގ2018ެެެސެޕްޓެންބަރު ެއިން ެޓީވީއެމް ެނިޔަލަށް ގެ

 .ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެެ،ކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  98% 2% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  7% 93% 0%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 5% 95%

 

 

 

 

 



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   24 

 

  
5 .ެ ެއެވަނީ 2ެެތިރީގައިވާ 8ެެއިން 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެނިޔަލަށް ެކަވަރޭޖްެގެ ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ޓީވީއެމް

 .ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
1% 57%  ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  42%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 78% 22% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 2% 98%
 
 

 
 
 

އިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖްެޓީވީއެމްެއިންެެގެެނިޔަލަށ2018ެެްސެޕްޓެންބަރ15ެެުއިނ9ެެްތިރީގައިވާެއެވަނީެ. 6

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް
 

 
 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 

 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  94% 6% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  5% 95% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  0% 0% 100%
 

 
 
 
 
 

އިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖްެޓީވީއެމްެއިންެެގެެނިޔަލަށ2018ެެްސެޕްޓެންބަރ22ެެުއިނ16ެެް.ެތިރީގައިވާެއެވަނ7ެީ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 
 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 

 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  94% 4% 1%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  2% 98% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 97% 1% 2%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 0% 100%
 

 



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   25 

 

 

 

 

  
 ޔެސް    6.1.3

  ކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރުސަބްޖެކްޓަތަ. 1

18ެެ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް ެ/2018ެސެޕްޓެންބަރު ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެޔެސް ެނިޔަލަށް 37ެ% ދައުލަތްގެ

%ެ ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެކޮމިޝަން ެއިލެކްޝަންސް ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، ެޢަބްދ9ެުއިން ެއަދި، هللا  އެވެ.

%ެ ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެ ެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެޞާލިޙ45ެެެްޔާމީން ެމުޙައްމަދު ެއިބްރާޙީމް ެ ކަމުގައިވާއިރު

 އެވެ.9ެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެެ%

 

 

 

37% 

9% 

45% 

9% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީފައިވާެމިންވަރެުެ

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   26 

 

  
 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު.  2

  18ެެ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް ެ/2018ެސެޕްޓެންބަރު ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެޔެސް ެނިޔަލަށް 77ެ% ދައުލަތްގެ

%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%22ެޕޮޒިޓިވް ެއަދި ެނެގެޓިވްކޮށެވެ.1ެެނިއުޓްރަލްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ

ނިއުޓްރަލްކޮށްެއަދިެނެގެޓިވްކޮށ97ެެްޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައިެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%3ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެ%

ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%93ެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެ%ެޔާމީންهللا  ކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ.ެޢަބްދު ެއެއްގައި ެޓޯން 7ެޕޮޒިޓިވް

ެއެއްގައިެ ެޓޯން ެޕޮޒިޓިވް ެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް ެއިބްރާޙީމް ެއަދި ެކަވަރުކޮށްފައިނުވެއެވެ. ެނެގެޓިވްކޮށް ެއަދި ނިއުޓްރަލްކޮށް

 އެވެ.84ެވަރުކޮށްފައިވަނީެ%އަދިެނެގެޓިވްކޮށްެކ11ެެަކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެނިއުޓްރަލްެޓޯންެއެއްގައ%4ެ%ެި

 

 

 

 

84% 

0% 

0% 

1% 

11% 

7% 

97% 

22% 

4% 

93% 

3% 

77% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް ކަވަރުކޮފްފައިވާ  2018ސެޕްޓެދްބަރު    22އޮގަސްޓް އިދް   18.  1

 ގޮތް

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   27 

 

 

 

 

 

 

  
3ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .18ެެ 25ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޔެސް ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  73% 27% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  21% 79% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 90% 10% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  1% 11% 88%
 

 

އިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖްެގެެނިޔަލަށްެޔެސ2018ެެްސެޕްޓެންބަރ1ެެުއޮގަސްޓްެއިނ26ެެެް.ެތިރީގައިވާެއެވަނ4ެީ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 

 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  90% 7% 2%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  10% 90% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 98% 2% 0%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  18% 0% 82%



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   28 

 

  
5ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .2ެެ 8ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޔެސް ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  46% 54% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 93% 7% 0%

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  0% 0% 100%
 

 

6ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .9ެެ 15ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޔެސް ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  95% 5% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 2% 98%
 

 

7ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .16ެެ 22ެެއިން 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޔެސް ެނިޔަލަށް ކަވަރޭޖްެގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  61% 39% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا  ޢަބްދު 75% 25% 0%

  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 39% 61%



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   29 

 

  
 ޓީވީ  ރާއްޖެ    6.1.3

  ކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރުސަބްޖެކްޓަތަ. 1

22ެ% ދައުލަތްެގެެނިޔަލަށްެރާއްޖެެޓީވީެއިންެރައީސުލްެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/2018ެސެޕްޓެންބަރ22ެެުއޮގަސްޓްެއިނ18ެެް  

ޔާމީންެهللا  އެވެ.ެއަދި،ެޢަބްދ9ެުއިންެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު،ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ%

ކަމުގައިވާއިރުެެއިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙްެެކަވަރުކޮށްފައިވ17ެެާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ%

 އެވެ.52ެމިންވަރަކީެ%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% 

9% 

17% 

52% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީފައިވާެމިންވަރެުެ

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   30 

 

 

  
 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު.  2

18ެެ 22ެެއޮގަސްޓްެއިން ެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/2018ެސެޕްޓެންބަރު ެއިންެރައީސުލް 1ެ% ދައުލަތްެގެެނިޔަލަށްެރާއްޖެެޓީވީ

%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%16ެޕޮޒިޓިވް ެއަދި ެނެގެޓިވްކޮށެވެ.83ެެނިއުޓްރަލްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ

ެކޮމިޝަންެ% ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%6ެއިލެކްޝަންސް ެއެއްގައި ެޓޯން ެނެގެޓިވްކޮށ38ެެްޕޮޒިޓިވް ެއަދި ނިއުޓްރަލްކޮށް

ެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެ%ޔާهللا  އެވެ.ެޢަބްދ56ެުކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ% ޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައިެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރ1ެެުމީން

އެވެ.ެެއަދިެއިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙްެޕޮޒިޓިވ91ެެްނިއުޓްރަލްކޮށްެއަދިެނެގެޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިވަނ%8ެ%ެީ

 ވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.އަދިެނެގެޓ4ެެިކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެނިއުޓްރަލްެޓޯންެއެއްގައިެ%95ެޓޯންެއެއްގައިެ%

 
 

 

 

 

 

0% 

91% 

56% 

83% 

4% 

8% 

38% 

16% 

95% 

1% 

6% 

1% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް  2018ސެޕްޓެދްބަރު    22އޮގަސްޓް އިދް   18.  1

  ކަވަރުކޮފްފައިވާ ގޮތް

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   31 

 

  3ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .18ެެ 25ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެރާއްޖެ ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  3% 4% 93%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  10% 4% 86%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 0% 1% 99%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  92% 8% 0%

 

ނިޔަލަށްެޔެސްެއިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖްެގ2018ެެެސެޕްޓެންބަރ1ެެުއޮގަސްޓްެއިނ26ެެެް.ެތިރީގައިވާެއެވަނ4ެީ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  1% 53% 46%
 ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް  0% 89% 11%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 4% 55% 42%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  54% 45% 1%

 

 

5ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .2ެެ 8ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެރާއްޖެ ެ ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 10% 90%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  19% 22% 59%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 1% 9% 90%
  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  98% 1% 1%
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  6ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .9ެެ 15ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެރާއްޖެ ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 0% 100%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 0% 100%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 0% 0% 100%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  100% 0% 0%
 

 

7ެ ެއެވަނީ 16ެެ.ެތިރީގައިވާ 22ެެއިން 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެއިން ެޓީވީ ެރާއްޖެ ެނިޔަލަށް ެކަވަރޭޖްެެގެ ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 31% 69%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 80% 20%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 0% 2% 98%
  އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  99% 1% 0%
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 ވީޓީވީ   6.1.5

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރުެ. 1

18ެެެ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް ެ/2018ެސެޕްޓެންބަރު ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެވީޓީވީ ެނިޔަލަށް 20ެ% ދައުލަތްގެ

ޔާމީންެهللا  އެވެ.ެއަދި،ެޢަބްދ5ެުއިންެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު،ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ%

ކަމުގައިވާއިރުެެއިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙްެެކަވަރުކޮށްފައިވ23ެެާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ%

 އެވެ.52ެމިންވަރަކީެ%

 

 

 

20% 

5% 

23% 

52% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީފައިވާެމިންވަރެުެ

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   34 

 

  
 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު.  2

18ެެ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް 2018ެސެޕްޓެންބަރު /ެ ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެވީޓީވީ ެނިޔަލަށް 3ެ% ދައުލަތްގެ

%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%7ެޕޮޒިޓިވް ެއަދި ެނެގެޓިވްކޮށެވެ.90ެެނިއުޓްރަލްކޮށް ކަވަރުކޮށްފައިވަނީ

ެކޮމިޝަންެ% ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%7ެއިލެކްޝަންސް ެއެއްގައި ެޓޯން ެނެގެޓިވްކޮށ46ެެްޕޮޒިޓިވް ެއަދި ނިއުޓްރަލްކޮށް

ޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައިެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރ3.8ެެުޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެ%هللا  އެވެ.ެޢަބްދ47ެުކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ%

%0.5ެ%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވަނީ ެނެގެޓިވްކޮށް ެއަދި ެޞާލިޙްެއ96ެެނިއުޓްރަލްކޮށް ެމުޙަްއމަދު ެއިބްރާޙީމް ެއަދި ެ ވެ.

%ެ ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%95ެޕޮޒިޓިވް ެއެއްގައި ެޓޯން ެނިއުޓްރަލް 4ެެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެނެގެޓިވްކޮށް  1%އަދި

ވެއެވެ.ކަވަރުކޮށްފަެ 

 

 

 

 

1% 

96% 

47% 

90% 

4% 

0.5% 

46% 

7% 

95% 

3.8% 

7% 

3% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 ގެެނިޔަލަށްެޓޯންެކަވަރުކޮށްފައިވާެގޮތ2018ްސެޕްޓެންބަރ22ެެެެުއޮގަސްޓްެއިނ18ެެް. 1

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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3ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .18ެެ 25ެެއިން 2018ެެއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެވީ ެނިޔަލަށް ކަވަރޭޖްެގެ

 ންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  1% 5% 94%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  11% 17% 72%

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا  ޢަބްދު 15% 1% 84%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  100% 0% 0%
 

 

4ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .26ެ ެެ ެއިން 1ެެއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގ2018ެެެސެޕްޓެންބަރު ެއިން ެޓީވީ ެވީ ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  4% 2% 93%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  28% 13% 59%
 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 3% 0% 96%
  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  83% 17% 0%



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   36 

 

  
5.ެެ ެއެވަނީ 2ެެތިރީގައިވާ 8ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެވީ ެ ެ ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 14% 86%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  12% 7% 82%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 0% 0% 100%
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  100% 0% 0%

 

 

ސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެގެެނިޔަލަށްެވީެޓީވ2018ެެީސެޕްޓެންބަރ15ެެުއިނ9ެެް.ެތިރީގައިވާެއެވަނ6ެީ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  6% 5% 89%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  9% 16% 75%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 0% 1% 99%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  92% 7% 0%
 

 

7. ެ ެއެވަނީ 16ެެތިރީގައިވާ 22ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެ ެޓީވީ ެވީ ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  0% 18% 82%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 87% 13%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 0% 0% 100%

  މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  100% 0% 0%
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 ޓެލެވިޜަން  ސަންގު  6.1.6 

   

 

  ކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރުސަބްޖެކްޓަތަ. 1

ެއިނ18ެެެް 22ެެއޮގަސްޓް ެ/2018ެސެޕްޓެންބަރު ެރައީސުލްެޖުމްޙޫރިއްޔާ  ދައުލަތްެގެެނިޔަލަށްެސަންގުެޓީވީެއިން

هللا  ބްދުއެވެ.ެއަދި،ެޢ6ެައިންެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު،ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކ%25ެ%ެީ

ެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެ%ެޔާމީން ެމިންވަރަކީ ެޞާލިޙ31ެެެްކަވަރުކޮށްފައިވާ ެމުޙައްމަދު ެއިބްރާޙީމް ެ ކަމުގައިވާއިރު

 އެވެ.38ެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ%

 

 

 

 

25% 

6% 

31% 

38% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީފައިވާެމިންވަރެުެ

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   38 

 

  
 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު.  2

18ެެ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް 2018ެސެޕްޓެންބަރު /ެ ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެޓީވީ ެސަންގު ެނިޔަލަށް  ދައުލަތްެގެ

%26ެ%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%30ެޕޮޒިޓިވް ެއަދި ކަވަރުކޮށްފައިވަނ44ެެީނިއުޓްރަލްކޮށް

ނިއުޓްރަލްކޮށ58ެެްކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%ެޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައ10ެިނެގެޓިވްކޮށެވެ.ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެ%

ޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައ41ެެިޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެ%هللا  އެވެ.ެޢަބްދ33ެުއަދިެނެގެޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ%

%ެ ެ%20ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެކަވަރުކޮށްފައިވަނީ ެނެގެޓިވްކޮށް ެއަދި ެއިބްރާޙީމ39ެެްނިއުޓްރަލްކޮށް ެއަދި ެ އެވެ.

ެ%މުޙަ ެއެއްގައި ެޓޯން ެޕޮޒިޓިވް ެޞާލިޙް ެ%48ެއްމަދު ެއެއްގައި ެޓޯން ެނިއުޓްރަލް އަދ18ެެިކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު

 އެވެ.34ެނެގެޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ%

 

 

 

 

34% 

39% 

33% 

44% 

18% 

20% 

58% 

30% 

48% 

41% 

10% 

26% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް ކަވަރުކޮފްފައިވާ ގޮތ2018ްސެޕްޓެދްބަރު    22އޮގަސްޓް އިދް  18. 1

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   39 

 

 

   

3ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .18ެެ 25ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެސަންގު ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  11% 30% 59%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 40% 60%

 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީން هللا  ޢަބްދު 22% 27% 51%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  68% 13% 18%
 

 

ގެެނިޔަލަށްެސަންގުެޓީވީެއިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގ2018ެެެސެޕްޓެންބަރ1ެެުއޮގަސްޓްެއިނ26ެެެް.ެތިރީގައިވާެއެވަނ4ެީ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  46% 26% 28%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  28% 55% 17%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 27% 29% 44%

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  29% 19% 52%
 

 



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   40 

 

   

5ެ ެއެވަނީ 2ެެ.ެތިރީގައިވާ 8ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެެސަންގު ެނިޔަލަށް ގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  13% 23% 64%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 72% 28%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 34% 4% 62%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  50% 12% 38%
 

 

6ެ ެއެވަނީ 9ެެ.ެތިރީގައިވާ 15ެެއިން ެއިނ2018ެްސެޕްޓެންބަރު ެޓީވީ ެސަންގު ެނިޔަލަށް ެކަވަރޭޖްެެގެ ސަބްޖެކްޓްތަކުގެ

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  13% 58% 30%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 96% 4%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 36% 54% 10%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  35% 53% 12%
 

 

ގެެނިޔަލަށްެސަންގުެޓީވީެއިންެސަބްޖެކްޓްތަކުގެެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރ22ެެުއިނ16ެެްތިރީގައިވާެއެވަނީެ .7

 ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  53% 24% 24%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  13% 59% 28%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 80% 0% 20%

 މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިބްރާޙީމް  38% 1% 61%
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ޓީވީ  ސަން  6.1.7  

   

ެޓީވ2018ެީ ެސަން ެތެރޭގައި ެއިންޚާބުގެ ެރިޔާސީ ެއަހަރުގެ ެ ވަނަ ެވަނީ 4ެެއިން ެފެށިގެނ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު އިން

ެ ެއެކަން ނޑާލާ ެމެދުކަ ެޚިދުމަތް ެވަގުތީގޮތުން ެކުރުމަށްޓަކައި ެމަސައްކަތް ެރަނގަޅުކުރުމުގެ ެފެންވަރު ލިޔުމުންެޚިދުމަތުގެ

ެ 4ެެކޮމިޝަނަށް ެތަފާސ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެޓީވީގެ ެސަން ެހިމަނާފައިވާ ެރިޕޯޓުގައި ެމި ެމިގޮތުން، ެއަންގާފައެވެ. ގައި

ސެޕްޓެންބަރުގެެނިޔަލަށްެމޮނިޓަރެކޮށްފައިވާެކޮންޓެންޓެވެ.ެ 5އޮގަސްޓްެއިނ18ެެްހިސާބަކީެ

  ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރު. 1

51ެ% ދައުލަތްެގެެނިޔަލަށްެސަންެޓީވީެއިންެރައީސުލްެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/2018ެސެޕްޓެންބަރ04ެެުއޮގަސްޓްެއިނ18ެެެް

%ެ ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެކޮމިޝަން ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު،ެއިލެކްޝަންސް ޔާމީންެهللا  އެވެ.ެއަދި،ެޢަބްދ12ެުއިން

%ެ ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވ26ެެާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެ ެޞާލިޙް ެމުޙައްމަދު ެއިބްރާޙީމް ެ ކަމުގައިވާއިރު

 އެވެ.11ެމިންވަރަކީެ%

 

 

 

 

 

51% 

12% 

26% 

11% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަފް ވަގުތު ދީފައިވާ މިދްވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް
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 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު.  2

18ެެ ެއިން 04ެެއޮގަސްޓް ެ/2018ެސެޕްޓެންބަރު ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެޓީވީ ެސަން ެނިޔަލަށް 58ެ% ދައުލަތްގެ

%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެކަވަރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.42ެެޕޮޒިޓިވް ެނެގެޓިވްކޮށް ެއަދި ނިއުޓްރަލްކޮށް

%ެ ެކޮމިޝަން 100ެެއިލެކްޝަންސް ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެކަވަރުކޮށްފައެއްެ ނިއުޓްރަލްކޮށް ެނެގެޓިވްކޮށް ެއަދި ޕޮޒިޓިވް

ެޢަބްދު  ނިއުޓްރަލްކޮށްެ 12% ކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު އެއްގައި ޓޯން ޕޮޒިޓިވް 87% ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޔާމީންެ  هللاނުވެއެވެ.

ެ.އެވެ 1% ކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ ނެގެޓިވްކޮށް އަދި ެ%ެ ެއެއްގައި ެޓޯން ެޕޮޒިޓިވް ެޞާލިޙް ެމުޙައްމަދު ެއިބްރާޙީމް 3ެއަދި

 .އެވެ 76% ކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ ށްއަދިެނެގެޓިވްކ22ެޮކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެނިއުޓްރަލްެޓޯންެއެއްގައިެ%

 

 

 

 

 

 

 

 

76% 

1% 

0% 

0% 

22% 

12% 

100% 

42% 

3% 

87% 

0% 

58% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް ކަވަރުކޮފްފައިވާ  2018ސެޕްޓެދްބަރު    04އޮގަސްޓް އިދް  18. 1

 ގޮތް

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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3ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .18ެެ 25ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެސަން ެނިޔަލަށް ގެ

 .ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  7% 93% 0%

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 5% 88% 7%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 86% 14%

 

4ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .26ެެެ ެއިން 1ެެއޮގަސްޓް 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެެގެ ެއިން ެޓީވީ ެސަން ނިޔަލަށް

 .ވަލެވެނިއުޓްރަލްެނުވަތަެނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާ ،ކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  65% 35% 0%

 ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް  0% 100% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 95% 4% 0%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 8% 92%

 

 

ެއެވަނ5ީ ެތިރީގައިވާ . 2ެެ 4ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެސަން ެނިޔަލަށް ގެ

 ނެގެޓިވްެމިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ނިއުޓްރަލްެނުވަތަެ ،ގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެޕޮޒިޓިވް

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
 ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  25% 75% 0%
 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 0% 0%

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 40% 27% 33%

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  25% 23% 53%
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  ޓީވީ  އެމްވީ  6.1.8

   

  ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރު.  1

7ެ% ދައުލަތްގެެނިޔަލަށްެއެމްވީެޓީވީެއިންެރައީސުލްެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/2018ެސެޕްޓެންބަރ05ެެުއޮގަސްޓްެއިނ18ެެެް

ޔާމީންެهللا  އެވެ.ެއަދި،ެޢަބްދ6ެުއިންެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު،ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ%

ކަމުގައިވާއިރުެެއިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙްެެކަވަރުކޮށްފައިވ81ެެާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރަކީެ%

 އެވެ.6ެމިންވަރަކީެ%

 

 

 

 

 

 

7% 

6% 

81% 

6% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަފް ވަގުތު ދީފައިވާ މިދްވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް
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 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު.  2

18ެެ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް 2018ެސެޕްޓެންބަރު /ެ ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް ެއިން ެޓީވީ ެއެމްވީ ެ ެނިޔަލަށް  ދައުލަތްެގެ

%37ެ%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެ%36ެޕޮޒިޓިވް ެއަދި ނެގެޓިވްކޮށ27ެެްނިއުޓްރަލްކޮށް

ނިއުޓްރަލްކޮށ84ެެްޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައިެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%6ެކަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ.ެއިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަންެ%

ޕޮޒިޓިވްެޓޯންެއެއްގައ97ެެިޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެ%ެهللا ޢަބްދުއެވެ.10ެެެއަދިެނެގެޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ%

އަދިެއިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެެެއެވެ.2ެނިއުޓްރަލްކޮށްެއަދިެނެގެޓިވްކޮށްެކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ%1ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރުެ%

%ެ ެއެއްގައި ެޓޯން ެޕޮޒިޓިވް ެ%25ެޞާލިޙް ެއެއްގައި ެޓޯން ެނިއުޓްރަލް 21ެެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ގެޓިވްކޮށްެނެއަދި

 އެވެ.54ެކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ%

 

 

 

 

 

 

54% 

2% 

10% 

27% 

21% 

1% 

84% 

36% 

25% 

97% 

6% 

37% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް ކަވަރުކޮފްފައިވާ ގޮތ2018ްސެޕްޓެދްބަރު    22އޮގަސްޓް އިދް  18. 1

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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3ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .18ެެ 25ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެއެމްވީ ެނިޔަލަށް ގެ

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  50% 44% 6%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  40% 40% 20%
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 91% 0% 9%  
 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  49% 42% 9%

 

 

4ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .26ެެެ ެއިން 1ެެއޮގަސްޓް ެސަބްޖެކްޓްތަކުގ2018ެެެސެޕްޓެންބަރު ެއިން ެޓީވީ ެއެމްވީ ެނިޔަލަށް ގެ

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްެނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެ،ޕޮޒިޓިވްކަވަރޭޖްެގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  9% 67% 24%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  3% 82% 14%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 40% 0% 60%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  20% 26% 54%
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5ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .2ެެ 8ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެއެމްވީ ެ ެނިޔަލަށް ގެ

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  59% 13% 28%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  3% 82% 15%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 66% 9% 25%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  18% 5% 77%

 

 

6ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .9ެެ 15ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެއެމްވީ ެނިޔަލަށް ގެ

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  30% 24% 46%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  7% 90% 3%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 99% 0% 1%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  23% 14% 63%

 

 

 

7. ެ ެއެވަނީ 16ެެތިރީގައިވާ 22ެެއިން ެކަވަރޭޖ2018ެެްސެޕްޓެންބަރު ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއިން ެޓީވީ ެއެމްވީ ެނިޔަލަށް ގެ

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  15% 73% 12%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 11% 54% 35%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  38% 61% 2%
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13 ޗެނަލް   

  
  ސަބްޖެކްޓަތަކަށްެވަގުތުެދީަފއިވާެމިންވަރު. 1

18ެެ ެއިން 05ެެއޮގަސްޓް 2018ެސެޕްޓެންބަރު ެނިޔަލަށް ެގެ ެ/13ެެޗެނަލް ެޖުމްޙޫރިއްޔާ ެރައީސުލް 20ެ% ދައުލަތްެއިން

%ެ ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެކޮމިޝަން ެއިލެކްޝަންސް ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، ެޢަބްދ3ެުއިން ެއަދި، ޔާމީންެهللا  އެވެ.

%ެ ެމިންވަރަކީ ެކަވަރުކޮށްފައިވާ ެކަވަރުކޮށްފައިވ48ެެާޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެ ެޞާލިޙް ެމުޙައްމަދު ެއިބްރާޙީމް ެ ކަމުގައިވާއިރު

 އެވެ.29ެމިންވަރަކީެ%

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

3% 

48% 

29% 

 ސަބްޖެކްޓަތަކަފް ވަގުތު ދީފައިވާ މިދްވަރު  

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް
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 ސަބްޖެކްޓަތަކުގެެޓޯންެގެެނސްދީފައިވާެގޮތާއިެމިންވަރު. 2  
 

78ެ% ދައުލަތްއިންެރައީސުލްެޖުމްޙޫރިއްޔާެ/13ެެޗެނަލްެެގެެނިޔަލަށ2018ްސެޕްޓެންބަރ22ެެުއޮގަސްޓްެއިނ18ެެް

%ެ ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެނުވެއެވެ.22ެެޕޮޒިޓިވް ެކަވަރުކޮށްފައިއެއް ެނެގެޓިވްކޮށް ެއަދި ނިއުޓްރަލްކޮށް

%ެ ެކޮމިޝަން ެ%46ެއިލެކްޝަންސް ެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެއެއްގައި ެޓޯން ެއަދ54ެެެިޕޮޒިޓިވް ނިއުޓްރަލްކޮށް

ެ ެ ެނުވެއެވެ. ެކަވަރުކޮށްފައިއެއް ެ%هللا  ދުޢަބްެނެގެޓިވްކޮށް ެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ެއެއްގައ95ެެިޔާމީން ެޓޯން ޕޮޒިޓިވް

%ެ 5ެެކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު ެމުޙައްމަދުެނިއުޓްރަލްކޮށް ެއިބްރާޙީމް ެއަދި ެނުވެއެވެ. ެކަވަރުކޮށްފައިއެއް ެނެގެޓިވްކޮށް އަދި

%ެ ެއެއްގައި ެޓޯން ެޕޮޒިޓިވް ެ%2ެޞާލިޙް ެއެއްގައި ެޓޯން ެނިއުޓްރަލް ނެގެޓިވްކޮށްެ އަދ9ެިކަވަރުކޮށްފައިވާއިރު

 އެވެ.89ެކަވަރުކޮށްފައިވަނީެ%

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

89% 

0% 

0% 
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9% 

5% 

54% 

22% 

2% 

95% 

46% 

78% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا  ޢަބްދު

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 ސަރުކާރު/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

ގެ ދިޔަލަފް ޓޯދް ކަވަރުކޮފްފައިވާ  2018ސެޕްޓެދްބަރު    22އޮގަސްޓް އިދް  18. 1

 ގޮތް

 ނެގެޓިވް ނިއުޓްރަލް ޕޮޒިޓިވް
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3ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .18ެެ 25ެެއިން 2018ެެއޮގަސްޓް ެޗެނަލް ެނިޔަލަށް ެކަވަރޭޖ13ެެްގެ ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ އިން

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  85% 15% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  87% 13% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 99% 1% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 1% 99%

 

 

4ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .26ެ ެެ ެއިން 1ެެއޮގަސްޓް 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެޗެނަލް ެނިޔަލަށް ެއިްނ13ެެގެ ެޔެސް ެ އިން

ެ ެއަކީ ެޓޯން ެގެނެސްދީފައިވާ ެކަވަރޭޖް ެެނިއުޓްރަލްެ،ޕޮޒިޓިވްސަބްޖެކްޓްތަކުގެ ެއަންގައިދޭެެނެގެޓިވްނުވަތަ މިންވަރުކަން

 ތާވަލެވެ.

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  100% 0% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 100% 0% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 1% 99%
 
 

5ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .2ެެ 8ެެއިން 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެޗެނަލް ެ ެނިޔަލަށް ެކަވަރޭޖ13ެެްގެ ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ އިން

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  63% 37% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 88% 12% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 39% 61%

 

 



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   52 

 

   

6ެ ެއެވަނީ ެތިރީގައިވާ .9ެެ 15ެެއިން 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެޗެނަލް ެނިޔަލަށް ެކަވަރޭޖ13ެެްގެ ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ އިން

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  82% 18% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 97% 3% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  0% 3% 97%

 

 

7ެ ެއެވަނީ 16ެެ.ތިރީގައިވާ 22ެެއިން 2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެޗެނަލް ެނިޔަލަށ ެކަވަރޭޖ13ެެްގެ ެސަބްޖެކްޓްތަކުގެ އިން

 މިންވަރުކަންެއަންގައިދޭެތާވަލެވެ.ެނެގެޓިވްނުވަތަެެނިއުޓްރަލްެެ،ޕޮޒިޓިވްގެނެސްދީފައިވާެޓޯންެއަކީެ

 

 ސަބްޖެކްޓް  ޕޮޒިޓިވް  ނިއުޓްރަލް  ނެގެޓިވް 
ދައުލަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/  67% 33% 0%  

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  0% 100% 0%

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް هللا  ޢަބްދު 81% 19% 0%  

 އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް  21% 25% 54%
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 ޖުމްލަ ނަތީޖާ ) ސަބްޖެއްތަކުގެ( 6.2

  
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ/ ދައުލަތް   6.2.1

  ެ ެމިވަނީ ެތާވަލްގައި ެ 18ެެތިރީގައިވާ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް ެޗެނަލްތަކުގ2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެޓީވީ ެހުރިހާ ެނިޔަލަށް ގެ

ެ،ކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރެވެ.ެމިގޮތުންެދައުލަތްޚަބަރާ،ެޕްރޮގްރާމްސްެއަދިެފިލާރސްެޖުމްލަކޮށްެރައީސުލްެޖުމްހޫރިއްޔާެ/ެ

ެކަވަރޭޖެއްެ% ެވަގުތުގެ ެގިނަ ެނިއުސްއިންނެވެ.ެއަދި،ެ%31.7ެއެންމެ ެޕީއެސްއެމް ެދީފައިވަނީ ެއެންމ1.9ެެެއާއެކު އާއެކު

 މަދުެވަގުތުގެެކަވަރޭޖެއްެދީފައިވަނީެއެމްވީެޓީވީެއިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1% 
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31.7% 

10.0% 9.9% 

3.6% 

21.2% 

9.1% 

5.5% 

 ދަޢުލަތްެ/ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެ

 13ޗެނަލްެ

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމްެނިއުސް

   ރާއްޖެެޓީވީ

   ސަންގުެޓީވީ

   ސަންެޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީެެެ

 ޔެސްެެ
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 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   6.2.2

ގެެނިޔަލަށްެހުރިހާެޓީވީެޗެނަލްތަކުގެެޚަބަރާ،2018ެސެޕްޓެންބަރ22ެެުއޮގަސްޓްެއިނ18ެެްތިރީގައިވާެތާވަލްގައިެމިވަނީެ  

ެ ެޖުމްލަކޮށް ެފިލާރސް ެއަދި ެކޮމިޝަނަޕްރޮގްރާމްސް ެގިނަެއިލެކްޝަންސް ެމިންވަރެވެ.ެމިގޮތުން،ެއެންމެ ށްެކަވަރުކޮށްފައިވާ

%ެ ެކަވަރޭޖެއް 22.0ެެވަގުތުގެ ެ%އާއެކު ެއަދި، ެއިންނެވެ. ެރާއްޖެޓީވީ ެވަގުތުގ4.6ެެެދީފައިވަނީ ެމަދު ެއެންމެ އާއެކު

 ކަވަރޭޖެއްެދީފައިވަނީެސަންެޓީވީެއިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6% 

7.8% 

8.5% 

22.0% 

12.8% 

4.6% 

13.6% 

17.5% 

6.6% 

 އިލެކްޝަންސްެކޮމިޝަން

 13ޗެނަލްެ

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމްެނިއުސް

   ރާއްޖެެޓީވީ

   ސަންގުެޓީވީ

   ސަންެޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީެެެ

 ޔެސްެެ
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 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  ޔާމީން  هللاޢަބްދު   6.2.3

ގެެނިޔަލަށްެހުރިހާެޓީވީެޗެނަލްތަކުގެެޚަބަރާ،2018ެސެޕްޓެންބަރ22ެެުއޮގަސްޓްެއިނ18ެެްތިރީގައިވާެތާވަލްގައިެމިވަނީެ  

ށްެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރެވެ.ެމިގޮތުން،ެއެންމެެޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމަهللا ޢަބްދުޕްރޮގްރާމްސްެއަދިެފިލާރސްެޖުމްލަކޮށްެ

%ެ ެކަވަރޭޖެއް ެވަގުތުގެ ެއަދި،ެ%19.4ެގިނަ ެއިންނެވެ. ެއެމްވީޓީވީ ެދީފައިވަނީ ެވަގުތުގ1.6ެެެއާއެކު ެމަދު ެއެންމެ އާއެކު

 ކަވަރޭޖެއްެދީފައިވަނީެސަންެޓީވީެއިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3% 

19.4% 

14.4% 
6.9% 

10.6% 

1.6% 

16.4% 

9.4% 

5.9% 

 ޔާމީންެޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ޢަބްދު

 13ޗެނަލްެ

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމްެނިއުސް

   ރާއްޖެެޓީވީ

   ސަންގުެޓީވީ

   ސަންެޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީެެެ

 ޔެސްެެ
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 ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު  އިބްރާޙީމް   6.2.4

  ެ ެމިވަނީ ެތާވަލްގައި ެ 18ެެތިރީގައިވާ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް ެޗެނަލްތަކުގ2018ެެސެޕްޓެންބަރު ެޓީވީ ެހުރިހާ ެނިޔަލަށް ގެ

އަށްެކަވަރުކޮށްފައިވާެމިންވަރެވެ.ެމިގޮތުން،ެެއިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙްޚަބަރާ،ެޕްރޮގްރާމްސްެއަދިެފިލާރސްެޖުމްލަކޮށްެ

%ެ ެކަވަރޭޖެއް ެވަގުތުގެ ެގިނަ ެ%25.5ެއެންމެ ެއަދި، ެއިންނެވެ. ެވީޓީވީ ެއަދި ެރާއްޖެޓީވީ ެދީފައިވަނީ އާއެކ0.8ެެުއާއެކު

 އެންމެެމަދުެވަގުތުގެެކަވަރޭޖެއްެދީފައިވަނީެސަންެޓީވީެއިންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0% 

1.8% 

9.5% 

25.5% 

15.7% 

0.8% 

8.7% 

25.5% 

1.5% 

 އިބްރާޙީމްެމުޙައްމަދުެޞާލިޙް

 13ޗެނަލްެ

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމްެނިއުސް

   ރާއްޖެެޓީވީ

   ސަންގުެޓީވީ

   ސަންެޓީވީ

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީެެެ

 ޔެސްެެ
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 ޗެނަލްތަކުން ސަބްޖެކްޓް ގެނެސްދީފައިވާ ޓޯން   6.2.5  

  ެ ެމިވަނީ ެތާވަލްގައި 18ެެތިރީގައިވާ ެއިން 22ެެއޮގަސްޓް ެޗެނަލްތަކުނ2018ެްސެޕްޓެންބަރު ެޓީވީ ެހުރިހާ ެނިޔަލަށް ގެ
 ސަބްޖެކްޓްތައްެކަވަރުކޮށްފައިވާެޓޯންއެވެ.
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7.9% 

24.3% 

3.8% 

39.0% 

10.8% 

9.9% 

0.0% 

3.1% 

7.7% 

1.4% 

6.4% 

2.8% 

46.2% 

6.6% 

12.6% 

6.3% 

11.4% 

2.8% 

5.0% 

6.0% 

11.0% 

6.1% 

13.9% 

12.4% 

7.6% 

22.1% 

10.1% 

10.8% 

0.0% 

2.2% 

2.1% 

37.6% 

19.9% 

0.0% 

0.5% 

37.5% 

0.2% 

0.0% 

3.2% 

0.0% 

52.6% 

17.8% 

0.0% 

0.0% 

26.4% 

0.0% 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

 13ޗެދަލް 

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމް ދިއުސް

   ރާއްޖެ ޓީވީ

   ސަދްގު ޓީވީ

   ސަދް ޓީވީ

 ޓީވީއެމް

   ވީޓީވީ

 ޔެސް  

 13ޗެދަލް 

 އެމްވީޓީ  

 ޕީއެސްއެމް ދިއުސް  

 ރާއްޖެ ޓީވީ  

 ސަދްގު ޓީވީ  

 ސަދް ޓީވީ   

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީ   

 ޔެސް  
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 ދެގެޓިވް

 ދިއުޓްރަލް

 ޕޮޒިޓިވް
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20.8% 

0.1% 

0.3% 
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2.7% 

25.6% 

0.2% 

14.7% 

1.8% 
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0.1% 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

 13ޗެދަލް 

   އެމްވީޓީ

   ޕީއެސްއެމް ދިއުސް

   ރާއްޖެ ޓީވީ

   ސަދްގު ޓީވީ

   ސަދް ޓީވީ

 ޓީވީއެމް

   ވީޓީވީ

 ޔެސް  

 13ޗެދަލް 

 އެމްވީޓީ  

 ޕީއެސްއެމް ދިއުސް  

 ރާއްޖެ ޓީވީ  

 ސަދްގު ޓީވީ  

 ސަދް ޓީވީ   

 ޓީވީއެމް

 ވީޓީވީ   

 ޔެސް  
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 ދެގެޓިވް

 ދިއުޓްރަލް

 ޕޮޒިޓިވް
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 ޑިރެޓްއެކްސެސް  6.3

  

ނޑިޑޭޓެއް ނުވަތަ ޕާޓީއެއް ވަކި މާނަކުރަނީ  އެކްސެސް ޑިރެކްޓް . އެއަރޓައިމްތަކެވެ ކޮންޓްރޯްލކުރާ ކޮންޓެންޓް ކެ

 އުޞޫލެއްގެ ހަމަހަމަ ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް މަތިން ގޮތުގެ ގާނޫނުގައިވާ އާންމު އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ހިމެނެނީ މީގެތެރޭގައި

 އަގަށް  އިޝްތިހާރުތަކަށް ސިޔާސީ  ނުވަތަ އެއަރޓައިމް ދޫކުރެވޭ ހިލޭ ގެނެސްދިނުމަށް މެސެޖްތައް ސިޔާސީ މަތިން

 .އެއަރޓައިމްތަކެވެ ދޫކުރެވޭ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި އިްނތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  30ބުގެ ޢާންމު ޤާޫނނުެގ ޚާންތިއި

އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލުގައި  ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި

ނޑިޑޭޓުންނަށް ހިލޭ ދޭ ވަުގތާއި ވިއްކާ ވަގުތު އަދި ވިްއކާ އަގުތައް އެނގޭނެހެން ިއްނތިޚާބުގައި ބައިވެރިވާ  ކެ

)ސާޅީސް އަށެއް(  48ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އިލެްކޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެެގން 

 ވެ.ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަށް ުހށަހެޅުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ

އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް  ،ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި އިން  ޝެޑިއުލް ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެދި، އަ

 ކޮމިޝަނަށް ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ)ސާޅީސް އަށެއް(   48 ގިނަވެގެން ނިމުމުން ހަފްތާ ރިޕޯޓް  ގޮތުގެ ކުރިޚާއްޞަ ވަގުތު

. ޗެނަލްތަުކން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ގޮތުގައި ޝެޑިއުލްގައި ވަގުތު ޚާއްޞަ ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަގުތު ގަތުމަްށ ނުވަތަ  ނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެ ހޯދުމަްށޓަކައި ސިޔާސީ ކެ

 ެވ.ކުރިމަތި ލާފައިނުވާކަން ގިނަ ޗެނަލްތަކުން ފޮނުވި ަހފްތާ ރިޕޯޓުަގއި ވަނީ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައެ
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       ީސަންޓީވ 

       ީއެމްވީޓީވ 

       ް13ޗެނަލ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ބްރޯޑްކާސްޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް  ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 8102 | މޯލްޑިްވސް ްބރޯޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިަޝން   62 

 

 ގޮންޖެހުންތައް  . 7

 
 
 

ނޑައެޅުމުގައި ވަގުތު ސާފުކޮށް އެގެންނެތުމުން މޮނިޓަރކުރުމަށް ދިމާވި    ހ. ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު ޗެނަލްތަކުން ކަ

 ؛ހުރަސްތައް

ނޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވަގުތު ގަތުމަށް ނުވަތަ ހޯދު ރިޔާސީށ.  ނޑިޑޭޓުން ނުވަަތ ކެ މަށްއެދި  ކެ

 ގެ ސަބަބުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސްގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްނުވުން؛ޗެނަލްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުމު

ގޮތުގެ މަތިން މޮނިޓަރިންގެގ ކޮމިޝަނުން ދުވަުހން ދުވަހަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބުޫރނާރާނެ  ނ.

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތުގެ ގޮތުން ދިމާވި ދަތިތައް؛

 ލަުތގެ ދަތިކަން.ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއެކު މި މަސައްކަތް ރ. 
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 ؛ސާފުކޮށް އިނގޭނޭހެން ޝެޑިއުލްގައި ބަޔާންކުރުންހ. ޗެނަލްތަކުން ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ވަގުތު   

ށ. ޑިރެކްޓް އެކްސެސް ގެނެސްދިނުމުގައި އޯޑިއޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓުގެ ވެރިފަރާތް 

 ސާފުކޮށް ބެލުން ނުވަތަ އެުހންެތރިންނަށް އަންގައިދިނުްނ؛

ށް ވިއްކާ ވަގުތަކީ އެ ޗެނެލްތަކުގެ އާއްމު ވިޔަފާރީގެ ރޭޓްތަކާ އަޅާކިޔޭ ނ. ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ކެންޑިޑޭޓުންނަ

 އަގުތަކެއް ކަމަށް ހެދުން؛

ރ. އިންތިޚާބީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ޕަބްިލކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއަކީ 

ން ދެނެތިެބ، އިންިތޚާބާއި ބެހޭ ކަވަރޭޖު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، ޚާއްޞަ މަސްޢޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްކަ

ސިޔާސީ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުލޫމާތު އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ގެނެސްދިނުމާއި ވޯޓުލާ މީހުން 

 ގެ މަތިން ގެނެސްދިނުން؛ހޭލުންތެރިކުރުމައްޓަކައި މަޢުލޫމާުތ ޞައްޙަ ކަމާއިއެކު ދެ ފުށް ފެންނަ އުސޫލެއް

ނޑުތަކާއި  ބ. ޗެނަލްތަކުން އިންތިޚާބީ މަުޢލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ކޮމިަޝނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިްނގައިވާ މިންގަ

 ؛އެއްގޮތަށް  ތިލަފަތް ހަމަހަމަ ަކމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޮކންޓެންޓުގެ ެފންވަރު ރަނގަޅުކުރުން

 ނިޓަރިންގ މަސައްކަތައް އެކަށީގެންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ތަމްރީނު ދިނުަމށް ބަެޖޓް ލިބުން.ޅ. ކޮމިޝަނުގެ މޮ
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އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްާކސްޓަރުންގެ ދައުރު އެންމެ ފުިރހަމަ ކަމާއިއެކު އަދާކުރެވޭނީ ިއންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ާޢންމު   

އެކްސެސް ވަގުތުގެ ބޭނުން އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފަސޭހައިން ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޑިރެކްޓް 

ުކން ތަނަވަސް ކޮށްދީ އަދި އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކެންޑިޑޭޓުން ހިފޭނޭ ފަހި ފުރުޞަތު ޗެނެލްތަ

ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއަކީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ޚާއްޞަ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ، ހިފައިގެންނެވެ. އަދި

މަސްޢޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ ފަރާތެއްކަން ދެނެތިެބ، އިންތިޚާބާއި ެބހޭ ކަވަރޭޖު ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި، އިންތިާޚީބ 

ވޯޓުލާ މީހުން  ،އިހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަޢުޫލމާތު އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު ގެނެސްދިނުމާ

ފެންނަ އުސޫލެއްގެ މަިތން ގެެނސްދީގެންނެވެ. މިނިަވްނ  ހޭލުންތެރިކުރުމައްޓަކައި މަޢުލޫާމތު ޞައްޙަ ކަމާއިއެކު ދެފުށް

ވެއްޓެއްގައި ޒިންމާދާރު ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމައްޓަކައި މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތަަކްށ 

ހޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ކަމާބެ

ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވަރަކީ ޒިންމާދާރު ޤާބިލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުްނތަކެއް ޤައުމުގައި އުފެދި ބްރޯްޑކާސްޓްކުރުމުގެ މަންފާ 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެްނދިއުމެވެ.
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 އުޞޫލު

 ްއިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިނ 

  ްމޮނިޓަރިންގ ފޯމ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


