
 

 

 

  

ލު ކާސްިޓންގ އެވޯޑު ދިނުމުެގ އުޞޫމޯލްޑިވްސް ްބރޯޑް  
 

މި އުސޫލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރަސީ އާލާކޮށް ދަމަހައްޓާ އަދި 

ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ޤައުމުބިނާކުރުމާއި، އެކި 

ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަދާކުރާ މުހިއްމު ދައުރުގެ 

ވާލާފައިވާ އަގުވަޒަންކޮށް، މި ސިނާޢަތުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން، އެކުލަ

 .އުޞޫލެކެވެ

 ތަޢާރަފާއި ނަން  .1  (ހ)

    (ށ) . އެވެ" މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑު ދިނުމުގެ އުޞޫލު"މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ، 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފޮނުވާ ކޮންޓެންޓަކީ މުއްސަނދި، ބިނާކުރަނިވި ކޮންޓެންޓްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ބާރުއަޅައި 

 . އެ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމެވެހިތްވަރުދީ އަދި 

 މަޤްޞަދު  .2

މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ 

އަދި، ނޫސްވެރިޔެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާނަމަ ލާންވާނީ ކޮމިޝަނުން . ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށެވެ 

ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކާއި އެއްކޮށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ލައިސަންސް 

 .  ކޮންޓެންޓަކަށެވެ

އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ  .3

 ޝަރުތު 

ށް ކުރިމަތިލެވޭ އެވޯޑަ .4 .މި އުޞޫލުގެ ދަށުން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތައް ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

 ދާއިރާތައް 

   (ހ) އް ރޮޑަކްޝަން އެވޯޑުތަޕް

" މް މެ މޮޅު ޑޮކިއުމެންޓަރީ ޕްރޮގްރާ އެން " 1.1 1.    

ޗެނަލް  -އެންމެ މޮޅު ޑޮކިއުމެންޓަރީ ޕްރޮގްރާމް    1.2    

އަމިއްލަ   -އެންމެ މޮޅު ޑޮކިއުމެންޓަރީ ޕްރޮގްރާމް   1.3    

މް ޕްރޮގްރާ މޮޅު ކަރަންޓް އެފެއާޒް އެންމެ   2.    



 

 

މް ޅު މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާ އެންމެ މޮ  3.    

މް ންމެ މޮޅު ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާއެ  4.    

މް ޕްރޮގްރާ އެންމެ މޮޅު ޑޭޓައިމް   5.    

މް ޕްރޮގްރާ އެންމެ މޮޅު ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ   6.    

މް ޕްރޮގްރާއެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު   7.    

މް ޕްރޮގްރާ އެންމެ މޮޅު ތިމާވެށި   8.    

މް ޕްރޮގްރާ އެންމެ މޮޅު އުފެއްދުންތެރި   9.    

ޗެނަލް   -އެންމެ މޮޅު އުފެއްދުންތެރި ޕްރޮގްރާމް    9.1    

އަމިއްލަ -އެންމެ މޮޅު އުފެއްދުންތެރި ޕްރޮގްރާމް    9.2    

މް ޕްރޮގްރާ އަހަރުގެ އިޖްތިމާއީ   10.    

ޗެނަލް  -އަހަރުގެ އިޖްތިމާއީ ޕްރޮގްރާމް    10.1    

އަމިއްލަ -އަހަރުގެ އިޖްތިމާއީ ޕްރޮގްރާމް   10.2    

މް ޕްރޮގްރާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު   11.    

    11.1  އަހަރުގެ އިޖްތިމާއީ ކެމްޕެއިން 

    11.2  އަހަރުގެ މާރކެޓިންގ ކެމްޕެއިން 

   (ށ) ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑުތައް 

   .1 އެންމެ މޮޅު ނިއުސް އެންކަރ

   .2 އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ 

   .3 އެންމެ މޮޅު ޕްރޮގްރާމް ޕްރެޒެންޓަރ

   .4 އެންމެ މޮޅު ކެމެރާ ޕާރސަން 

   .5 އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާ 

   (ނ) އިންޑަސްޓްރީ އެވޯޑުތައް 

    .1 (ޓީވީ، ރޭޑިއޯ)ބެސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލް  

ނުކުޅެދުންތެރި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ) –ބެސްޓް އިންކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓަރ 

 (  މިންވަރު

2.    

ލް އެންމެ އުފެއްދުންތެރި ޗެނަ  3.    



 

 

ޑް ށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތަށް ދޭ އެވޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮ  4.    

ޑް ދުަމތުގެ ެއވޯޚިބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ރީ  5.    

     5.1 ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ މުޅި ރާއްޖެ 

     5.2 ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ  މާލެ ޞަރަހައްދު  

     5.3 ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ ވަކިވަކި ރަށްރަށަށް 

     5.4 ހޮޓެލް /ރީބްރޯޑްކާސްޓަރ ރިސޯޓް 

އެވޯޑް ދެވޭ ދާއިރާތަކުގެ  5. . އެވޯޑްދިނުމުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3މި އުޞޫލުގެ 

 ތަފްޞީލް 

    (ހ) ޕްރޮޑަކްޝަން އެވޯޑުތައް 

މިއީ، ވަކި މައުޟޫ އަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެކަމެއް  :އެންމެ މޮޅު ޑޮކިއުމެންޓަރީ ޕްރޮގްރާމް 

ޙާލަތު އޮތްގޮތް ޢާންމުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ޞައްޙަ ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ކަމެއްގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ތަޢާރުޒުނުވާ . މަޢުލޫމާތާއެކު ތައްޔާރުކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓެވެ

އަށް ފެތޭ ކޮންމެ މަޢުޟޫއަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް " ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް"އަދި 

 . އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނެއެވެމި ކެޓަގަރީއަށް 

1.    

 :އެންމެ މޮޅު ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ޕްރޮގްރާމް 

މިއީ، ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންކަމާމެދު އެންމެފަހުގެ ތާޒާ، އިތުބާރު ހިފޭ ޚަބަރާއި 

ޚަބަރުތަކާ ގުޅޭ އަދި މުހިންމު . މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓެވެ

އެންމެ ތާޒާ ޚަބަރާއި . ގޮތުން ގެނެސްދޭ އިތުރު ރިޕޯޓާއި މަޢުލޫމާތު މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެއެވެ

މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު ގެނެސްދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަށް މި ކެޓަގަރީގައި 

 .ބެލޭނެއެވެ

2.    

މިއީ، އާންމުން މުނިފޫހިފިލުވަން އަމާޒުކުރާ އެންމެހާ  :ޕްރޮގްރާމް އެންމެ މޮޅު މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ، ރިއަލިޓީ ޝޯތަކާއި، ވެރައިޓީ ޝޯތަކާއި، ގޭމް ޝޯތަކާއި، އެކި . ކޮންޓެންޓެވެ

އަދި މިއީ، އެއް އެޕިސޯޑަށްވުރެ ގިނަ އެޕިސޯޑްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރާ . ގިންތީގެ ޓީވީ ޑްރާމާއެވެ

 . ކޮންޓެންޓަށް ވާންވާނެއެވެ 

3.    

މިއީ، ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ގެނެސްދޭ އެންމެހާ : އެންމެ މޮޅު ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމް 

މި ބައިގައި ހިމެނޭނީ ކުޑަކުދިން މުނިފޫހިފިލުވަން ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމުގެ . ކޮންޓެންޓެވެ

4.    



 

 

އީ، އެއް އެޕިސޯޑަށްވުރެ ގިނަ އެޕިސޯޑްގެ މައްޗަށް ބިނާ އަދި މި. ގޮތުން ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓެވެ

 . ކުރާ ކޮންޓެންޓަށް ވާންވާނެއެވެ

މިއީ، ބޮޑެތިމީހުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދުވާލުގެ : އެންމެ މޮޅު ޑޭޓައިމް ޕްރޮގްރާމް

ން  0600މި ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާންވާނީ ހެނދުނު . ވަގުތުތަކުގައި ގެނެސްދެވޭ ކޮންޓެންޓެވެ 

 . އަށެވެ 0200މެންދުރު 

5.    

މިއީ، އިސްލާމްދީނުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމު :  އެންމެ މޮޅު ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

އެއް އަދި މިއީ، . ކުރުމަށާއި އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ގެނެސްދޭ އެންމެހާ ދީނީ ކޮންޓެންޓެވެ

 . އެޕިސޯޑަށްވުރެ ގިނަ އެޕިސޯޑްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރާ ކޮންޓެންޓަށް ވާންވާނެއެވެ

6.    

މިއީ، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ކުޅިވަރުތަކުގެ މައްޗަށް : އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމް 

ގެނެސްދޭ ކުޅިވަރާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ، އެންމެ މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު 

އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި . މި ބައިގައި ކުޅިވަރުތަކަށް އަމާޒުކުރާ މިންވަރު ބެލޭނެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ

  .ކަންކޮޅުތަކުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ކަވަރުކުރާ މިންވަރަށްވެސް ބެލޭނެއެވެ

7.    

އި ބަލާނީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް އާންމުން މި ބައިގަ :އެންމެ މޮޅު ތިމާވެށި ޕްރޮގްރާމް 

އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮންޖެހުންތައް ހުށަހަޅައިދޭ . ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ

އަދި . ގޮތާއި، ޕްރޮގްރާމްގެ ޛަރީޢާއިން ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ

 . ށްވުރެ ގިނަ އެޕިސޯޑްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރާ ކޮންޓެންޓަށް ވާންވާނެއެވެމިއީ، އެއް އެޕިސޯޑަ

8.    

ޒަމާނީ އީޖާދީ ފަންނާއި ހުނަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ : އެންމެ މޮޅު އުފެއްދުންތެރި ޕްރޮގްރާމް

މި ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކޮށްފައި ހުންނަންވާނީ އާންމުން . އެންމެހާ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ 

 . ޝައުޤުވެރިވާފަދަ، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އައު މަޢުލޫމާތު ލިއްބައިދޭ ކަންކަމަށެވެ

9.    

މިއީ، މުޖުތަމަޢުގައި ހުންނަ އާންމުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ  :އަހަރުގެ އިޖްތިމާއީ ޕްރޮގްރާމް

ސަބަބުން މުޖުތަމަޢު މިއީ، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ . މައްސަލަތަކަށް ހަދާ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ

  .ހޭލުންތެރިވެ، ރަގަޅު މިސްރާބަށް ދިއުމަށް މަގުދައްކައިދޭ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ

10.    

މިއީ، އެކި ކަންކަމާމެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި،  :އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކެމްޕެއިން 

 . ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކެމްޕެއިނެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާ ތަފާތު ކޮންޓެންޓެވެވިޔަފާރި އާއި ޚިދުމަތް 

11.    

   (ށ) ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑުތައް 

މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ހުށަހަޅައިދިނުމުގެ ހުނަރަށާއި،  :އެންމެ މޮޅު ނިއުސް އެންކަރ 1.    



 

 

   .ހުނަރަށާއި އަދާކުރާ ދައުރުގެ މައްޗަށެވެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމަށާއި، އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ 

އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ ހޮވުމުގައި ބަލާނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ބެސްޓް : އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާ

އަދި ދާއިރާގައި . ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ނޫސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ނޫސްވެރިންނެވެ

 . ތަޖުރިބާއާއި ނޫސްވެރިކަމުން ގެނެސްދީފައިވާ ހެޔޮ ބަދަލަށެވެކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ 

2.    

މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅައިދިނުމުގެ : އެންމެ މޮޅު ޕްރޮގްރާމް ޕްރެޒެންޓަރ

   .ހުނަރަށާއި، ބަސްމޮށުންތެރިކަމަށާއި، އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ ހުނަރުގެ މައްޗަށެވެ

3.    

    .4  .މި އެވޯޑް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ކެމާރާ ކުރުމުގެ ހުނަރުގެ މައްޗަށެވެ: މޮޅު ކެމެރާ ޕާރސަން އެންމެ 

މިއީ ނޫސްވެރިކަން ކުރިއަރުވައި، މި ދާއިރާއަށް ޒުވާނުންގެ ތަރުހީބު : އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާ

ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރާ ގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ޒުވާން ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން ފާހަ

 .ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އެވޯޑެކެވެ

5.    

   (ނ) އިންޑަސްޓްރީ އެވޯޑުތައް 

ިޑއޯ ، ޓީވީ )ބެސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލް    (: ރޭ

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮކްރަސީ އާލާކޮށް ދަމަހައްޓާ އަދި 

ޤައުމުބިނާކުރުމާއި، އެކި ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި 

 .ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އާދަޔާހިލާފު މަސައްކަތްތަކަށްދެވޭ އެވޯޑެކެވެ

1.    

ފޯރުކޮށްދޭ ނުކުޅެދުންތެރި ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ) –ބެސްޓް އިންކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓަރ 

 (  މިންވަރު

މިއީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭހަވާނެ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވުމާއި، 

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް އުފައްދާފެއްދުމާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 

ގައި ފުރުސަތުދިނުމަށާއި އަދި މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރި ފަރާތްތަކަށް ޗެނަލްގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ވަގުތުތަކު

 .ކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްދެވޭ އެވޯޑެކެވެ

2.    

 އެންމެ އުފެއްދުންތެރި ޗެނަލް 

މިއީ، އުފެއްދުންތެރިކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ހުނަރު އަދި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މިންވަރު އެ 

އަހަރެއްތެރޭގައި ހިމަނާފައިވުމާއި، ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ގިންތިކުރުމާއި، ދަރަޖަކުރުން އަދި 

 .ޝެޑިއުލްކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ޗެނަލްއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށްދެވޭ އެވޯޑެކެވެ

3.    

    .4 ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތަކަށް ދޭ އެވޯޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް 



 

 

ދުމަތް ކޮށްފައިވާ، މުޖުތަމަޢަށް ޚި ސްޓިންގ ޞިނާއަތަށް ގިނަދުވަހު މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާ 

ފައިދާކުރަނިވި ޙިދުމަތް ކޮށްދީފައިވުމާއެކު، އިޙްލާސްތެރިކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަދި 

ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދައި، އާއްމުން ބަލަގައިންނަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ 

 . ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށްފަހު ދެވޭ އެވޯޑެކެވެ 

 ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ހިދުމަތުގެ އެވޯޑް 

ބެލުމަށްފަހު، މިއީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް 

 . ކޮމިޝަނުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ

5.    

އްސަ ޚާގައި އެ އެވޯޑަކަށް  2ގައިވާ ފޯމާއިއެކު ޖަދުވަލު  1އެވޯޑުތަކަށް ނަން ހުށަހަޅާނީ މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 

 . ކޮށްފައިވާ ތާވަލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ މަތިންނެވެ

 އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުން  .6

އެވޯޑް ނުދެވޭނީ އަންނަނިވި ( ޗެނަލް/ކުންފުނި)އެވޯޑަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް 

 .ޙާލަތްތަކުގައެވެ

 އެވޯޑް ނުދެވޭނެ ޙާލަތްތައް  .7 (ހ)

    .1 އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވުން؛

    .2 އަހަރީ ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައިނުވުން؛

ހުށަހަޅާ އެންޓްރީ އަކީ، އެ ކޮންޓެންޓަކަށް ކޮމިޝަނުން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރު 

 ކޮންޓެންޓެއް ކަމުގައިނުވުން؛
3. 

   

   (ށ) .އެވޯޑަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނޫސްވެރިޔަކަށް އެވޯޑް ނުދެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައެވެ

އަހަރު ވެފައި  3ޖިނާއީ ކުށެއްސާބިތުވެ، އެހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ މާފުލިބުނުތާ 

 ނުވުން؛ 

1.    

އަދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ރެކޯޑު ޖިނާއީ ތަހްގީގު ހިންގާ އިދާރާއެއްގައި އޮތް މީހަކަށް 

 ވެގެން ނުވުން؛

2.     

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ހާއްސަ  2009/12: ޤާނޫނު ނަމްބަރު 

 .އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކުށެއް 

     (ހ)

     (ށ) .ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް  2014/17: ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގެވެށިއަނިޔާ  2012/03: ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ކުށެއް

     (ނ)

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނުނުގައި  2019/19ޤާނޫނު ނަންބަރު       (ރ)



 

 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް

     (ބ) .މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް 2011/17: ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗެހި  2010/17: ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 . ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް

     (ޅ)

     (ކ) .ވައްކަން، ފޭރުން، ޓެކުން، މަކަރާއި ހީލަތް މިއިން ކުށެއް 

     (އ) .ރިޝްވަތު މިއިން ކުށެއްކޮރަޕްޝަން، ހިޔާނާތް ނުވަތަ 

  2( ށ)އިނާމަށް އެންޓްރީ ހުށަހަޅާ ނޫސްވެރިންގެ ޖިނާއީ ކުށުގެ ރެކޯޑް، މި މާއްދާގެ 

 . ބޭނުމަށްޓަކައި، މޯލްޑިވްސް ބްޜޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ސާފުކުރާނެއެވެ

3.     

ހަވާލުކުރުމުގެކުރިން އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ނޫސްވެރިޔަކު މި އިނާމަށް ހޮވުމަށްފަހު، އިނާމު 

އަދި އިނާމު ލިބޭނީ . ކުށެއްގައި ޙުކުމެއް ކޮށްފިނަމަ އެ ފަރާތަކަށް އިނާމެއް ނުލިބޭނެއެވެ

 .ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ދެވަނަ ފަރާތަށެވެ 

4.    

އެވޯޑުތަކަށް ނަން ހުށަހަޅާ ނޫސްވެރިން އިންސާފުކޮށް އެވޯޑުތަކަށް  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ 3މި އުޞޫލުގެ 

 .   ވަނަ މާއްދާގެ ގައި ބަޔާންކުރާ ޖަޖިންގ ޕެނަލްއިންނެވެ 8ހޮވާނީ، މި އުސޫލުގެ 
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 ހޮވުން 

ދޭނީ، ކޮމިޝަނާއި ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަޖިންގ ޕެނަލްއިން މާކުސް  8މި އުސޫލުގެ 

 . މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކުލާވާލާފައިވާ މާކުސްދިނުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ދަށުންނެވެ

  

އަދި މި . މި އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހަޅާފަރާތްތައް އިންސާފުކުރާނީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ ޖަޖިންގ ޕެނަލްއިންނެވެ 

 . އުޞޫލުގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާނެއެވެޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ މެންޑޭޓް މި 

 ޖަޖިންގ ޕެނަލް  .9

މި އުސޫލުގައި ނުހިމެނޭ ކަމަކަށް އިންސާފުކުރުމަށް ޖަޖިންގ ޕެނަލުން އެކަން ހިމަނަންވާނީ ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ 

 . ޖަލްސާއަކުން އެކަން ނިންމުމަށް ފަހުއެވެ

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމު   - 1ޖަދުވަލް 

 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ެއވޯޑަށް ނަްނ ހުށަަހޅާ ފޯމު 
 .1 : ހުށަހަޅާ އެވޯޑުގެ ނަން 

  :ހުށަހަޅާ ގޮތް  : ޗެނަލް         : އަމިއްލަ

 .2 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

  ޗެނަލްގެ މަޢުލޫމާތު 
  : ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަން  

  :ޗެނަލް 

  : ލައިސަންސް ނަންބަރު  

  އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު 
  : ފުރިހަމަ ނަން : ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު 

  : ދާއިމީ އެޑްރެސް  : އިމޭއިލް  

 : މިހާރު އެޑްރެސް 
 : ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު 

 

 

 .3 (ހަމައެކަނި ޕްރޮޑަކްޝަން ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅާ އެވޯޑެއް ނަމައެވެމި ބައި ފުރަންޖެހޭނީ )އުމުރުފުރާ ބަޔާންކުރުން 

    18+R         18+        15+        12+        PG         G    
   :ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޗެނަލް ނަން 

 .3 މި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި  

  . ގައި ބަޔާންކުރާ އެވޯޑުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އެވޯޑު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ 2މި ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 
 .4  އިޤްރާރު 

ނޫސްވެރިޔާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އުފެއްދުންތައް ކަމަށް / މި ފޯމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އުފެއްދުންތަކަކީ، މި ފޯމުން އިނާމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޗެނަލްގެ 
 . ވަނަ ބައިގައި ސޮއިކުރަމެވެ  4އިޤްރާރުވެ، މި ފޯމުގެ 

 

  ސްޓޭޝަންއެއް ނަމަ؛  އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ؛
  :ސްޓޭޝަންގެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ ނަން  : ފުރިހަމަ ނަން

  : މަޤާމް :އެޑްރެސް 
  : ފޯނު ނަންބަރު  :ނަންބަރު އައިޑީ ކާޑު 
  : ސޮއި : ފޯނު ނަންބަރު 



 

 

 

 : އީމެއިލް
 

 : ސޮއި

 

 

 

 އެވޯޑުތަކުގެ ޝަރުތުތައް  - 2 ޖަދުވަލު
 

 ޕްރޮޑަކްޝަން އެވޯޑުތައް  .1
 މް މެ މޮުޅ ޑޮކިއުމެންަޓރީ ޕްޮރގްރާއެން  1.1

ތު ޝަރު   

 . ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލްތަކުންނެވެ މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ▪
ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ  އުފައްދާ އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31އިން ފެށިގެން  2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

 . ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ

އާ ޖަޖިންގ ްކރައިީޓރި   

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪
 މުއްސަނދިކަން، ކޮށްފައިވާ ދިރާސާގެ ބޭނުންތެރިކަން ހާމަވާ މިންވަރު؛މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްހަކަމާއި  ▪

 އެވޯޑުއަށް ޚާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އެންމެ މޮޅު ޑޮކިއުމެންޓަރީ ޕްރޮގްރާމް'

 ކާމިޔާބުކަމާއެކު ޑޮކިއުމަންޓްރީގެ މަޢުލޫގެ ނަޒަރިއްޔާތް އޯޑިއަންސަށް ހާމަވާފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނުވަތަ ޝެޑިއުލްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ މަސައްކަތަކަށްވުން؛ޢާންމުންގެ ތެރޭގައި  ▪
 ހެކި ހާމަވާ މިންވަރު؛/އެންޓްރީގެ މަޢުލޫއަށް އައު މަޢުލޫމާތު  ▪
 .އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު  ▪

 

ތި ރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަ   

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
  މިނެޓަށްވުރެ ކުރުނޫން( 20) އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ▪

 



 

 

 ؛އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު  ▪
  ؛ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ▪
 ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު.ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޓްރީ  ▪

 
މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ 2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 

 އެންމެ މޮޅު ަކރަންްޓ ެއފެއާޒް ޕްޮރގްރާމް  1.2
ތު ޝަރު    

 މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލަކުން؛ ▪

  އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31އިން ފެށިގެން  2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

ޝޯ، ވަގުތުން /ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛ މީގެ ތެރޭގައި ނިއުސް ބުލެޓިން، ހަފްތާގެ ޚަބަރުގެ ޕްރޮގްރާމް

 .ގެނެސްދޭ ބްރޭކިންގ ނިއުސްގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ ވަކި މަޢުލޫއަކަށް ގެނެސްދޭ ޚަބަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިމެނިދާނެއެވެ

 

އާ ރި ޖަޖިންގ ްކރައިޓީ    

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪
 މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްހަކަމާއި މުއްސަނދިކަން، ކޮށްފައިވާ ދިރާސާގެ ބޭނުންތެރިކަން ހާމަވާ މިންވަރު؛ ▪

 އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ' އެންމެ މޮޅު ކަރަންޓް އެފެއާޒް ޕްރޮގްރާމް '

 ގެނެސްދިނުން؛ޕްރޮގްރާމް މެދުނުކެނޑި  ▪
 އެކްސްކުލޫސިވް ކަވަރޭޖް އަދި  މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދީފައިވާ ނަޒަރިއްޔާތުގެ މުއްސަނދިކަން؛ ▪
 ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި ވަގުތަށާއި ހާލަތަށް ބަލާފައިވުމާއި އަދި ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޚަބަރު ހެދުމުގައި ފާގަކޮށްލެވޭ ނޫސްވެރިކަމެއްކޮށްފައިވުން؛ ހެއްކާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި އަދި  ▪

 

ތި ރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަ   

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 (ޕްރޮގްރާމް 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪

 



 

 

 ؛(ޝެޑިއުލް)އެއަރ ކޮށްފައިވާ ދުވަހާއި ގަޑި / ހުށަހަޅާ އެންޓްރީ ގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމާއި  ▪
 ؛(ލިޔުމުން)ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަޢާރަފެއް  ▪
  ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ ▪
 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪

މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

މް ޅު ުމނިފޫހިފިުލވުމުެގ ްޕރޮްގރާއެންމެ މޮ 1.3  
ތު ޝަރު    

 މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލަކުން  ▪

  އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛ މީގެ ތެރޭގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، ސީރީސް ނުވަތަ ކޮމެޑީ ޝޯ 

 .ހިމެނިދާނެއެވެ

 

އާ ޖަޖިންގ ްކރައިީޓރި    

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛ޕްރޮ( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪
 މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްހަކަމާއި މުއްސަނދިކަން، ކޮށްފައިވާ ދިރާސާގެ ބޭނުންތެރިކަން ހާމަވާ މިންވަރު؛ ▪

 

ތި ރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަ   

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 (އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އޯޑިއޯ  އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪
 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪

 

 



 

 

މި . ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެންޓްރީއެއް 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 

 

 އެންމެ މޮޅު ކުޑަކުދިްނގެ ޕްޮރގްރާމް  1.4
  ޝަުރތު 

 މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލަކުން؛ ▪

 އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

ލް ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛ މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ މުނިފޫހިފިލުވުން، ހޭލުންތެރި ނުވަތަ އެޑިއުކޭޝަނަ

 .ސީރީސް ހިމެނިދާނެއެވެ/ ޕްރޮގްރާމް 

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪

 

  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 (އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪
 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪

 



 

 

 

މި . ފޮނުވާނެއެވެ އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 އެންމެ މޮޅު ޑޭަޓއިމް ޕްޮރގްރާމް  1.5
  ޝަުރތު 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލަކުން މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  ▪

 އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛ މީގެ ތެރޭގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް، ސީރީސް، ހޭލުންތެރި، 

 .އެޑިއުކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ކޮމެޑީ ޝޯ ހިމެނިދާނެއެވެ

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪

 އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އެންމެ މޮޅު ޑޭޓައިމް ޕްރޮގްރާމް'

 ޕްރޮޑަކްޝަން؛އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރި  ▪

 

  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 (އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪
 އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛އެންޓްރީ  ▪
 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪

 



 

 

 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪
 

މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 އެންމެ މޮޅު ީދނީ ހޭލުންެތރިކުރުުމގެ ްޕޮރގްރާްމ  1.6
  ޝަުރތު 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލަކުން މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ  ▪

 އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛ 

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛ޕްރޮ( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪

  އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އެންމެ މޮޅު ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް'

 ެމިންވަރު  ހުރި މުއްސަނދިކަން ކޮންޓެންޓްގ . 

 

 

  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 (އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪

 



 

 

 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪
 .ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު އެންޓްރީ  ▪

 

މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 

 އެންމެ މޮޅު ުކޅިަވރު ްޕޮރގްރާމް  1.7
  ޝަުރތު 

 މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލަކުން؛ ▪

 އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛ 

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛އަމިއްލަ  ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪

 އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ޕްރޮގްރާމް'

 ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރި ޕްރޮޑަކްޝަން؛ އެންމެ ▪
 (މުޅިރާއްޖެ އާއި ދުނިޔޭގެ)ޕްރޮގްރާމް ފުޅާވެފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން؛  ▪

 

  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 (އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ▪

 



 

 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪
 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪

 

މި . ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެ އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ އެންޓްރީ 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 އެންމެ މޮޅު ތިާމވެށި ްޕޮރގްރާްމ  1.8
  ޝަުރތު 

 މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލަކުން؛ ▪

 އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

 .ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން އިވާބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފަ

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪

 އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އެންމެ މޮޅު ތިމާވެށި ޕްރޮގްރާމް'

ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވުމާއި ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ތަހުގީގާއި ޢާންމުންގެ ޝައުޤުވެރިކަންހުންނަ ދާއިރާތަކުން އައު މަޢު ▪
 ދިރާސާ އަދި އައު އީޖާތުތައް؛

 ޕްރޮގްރާމު މެދުވެރިކޮށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މައުލުމަތު  އާންމުންނަށް ފޯރކޮށްދެވިފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން؛  ▪

 

  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 ( އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪

 



 

 

 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪
 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪

 

މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހ އެ އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

  އެންމެ މޮުޅ ުއފެއްުދންެތރި ްޕރޮްގރާމް  1.9
  ޝަުރތު 

 ޕްރޮގްރާމަކަށްވުން؛ރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ  ▪

 އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪

 އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' ޕްރޮގްރާމް އެންމެ މޮޅު އުފެއްދުންތެރި '

 ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކްރިއޭޓިވިޓީ؛  ▪
 އައު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގޮތް؛ ▪
 އިވާ މިންވަރު؛ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމަނާފަ ▪
 ނޫސްވެރިކަމުގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ކޮންސެޕްޓް އާއްމުންނާއި ގުޅުންހުރި މިންވަރު؛  ▪
 ފެކްޓް ބޭސް، އަދި ތަފާސް ހިސާބާއި ދިރާސާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަދިކަން؛ ▪

 

  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ 



 

 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 (އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ؛ 3 ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪
 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪

 

މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 އަހަުރގެ އިްޖތިާމއީ ްޕރޮްގރާމް  1.10
  ޝަުރތު 

 ޗެނަލަކުން؛މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ  ▪

 އުފައްދާ އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން  2017ޖަނަވަރީ  1މ މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވުން؛

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( ވިޝުއަލް އަދި އޯޑިއޯ)ޓެކްނިކަލް  ▪

 އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އަހަރުގެ އިޖްތިމާއީ ޕްރޮގްރާމް '

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކްރިއޭޓިވިޓީ އަދި އިޖްތިމާއީ އައު މަޢުލޫމާތު  ▪
 ފޯރުކޮށްދީފައިވުން؛

 ކަން މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަދި ▪
 އިޖްތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާ މިންވަރު  ▪
 ކޮށްފައިވާ ދިރާސާ އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުނަރު  ▪
 .ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން ▪

 

  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 



 

 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 ( އެޕިސޯޑު 3)ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ އެންޓްރީގެ  ▪
 ޕްރޮގްރާމްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ  3 ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
 ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛  ▪
 .އެންޓްރީ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމްގެ މަޢުލޫމާތު  ▪

މި . އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 އަހަުރގެ އެންމެ މޮުޅ ކެމްޕެއިްނ   1.11
 ( އިޖްތިާމޢީ ކެމްޕޭން އަދި ާމރކެޓިްނގ ކެމްޕޭން)

  ޝަުރތު 

 ރާއްޖޭގެ ރެޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ކެމްޕެއިނަކަށްވުން  ▪
 ޖަމާއަތަކަވުން  /ނުވަތަ ޖަމިއްޔާރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިއެއް  ▪
 ސްޕޮޓްސް ހުށަހެޅުން  3މަދުވެގެން ތަފާތު  ▪
 އުފައްދާ  އަށް 2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ހުށަހަޅާ އެންޓްރީއަކީ  ▪

 .ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައިވާ އެންޓްރީއެއް ކަމުގައިވުން 

 

  ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ކްރައިޓީރިއާޖެނެރަލް 
 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ދޭހަވާ މިންވަރު؛    ▪
 ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮލިޓީ ހުރި މިންވަރު؛( އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް އަދި )ޓެކްނިކަލް  ▪

 

  އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ' އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އިޖްތިމާއީ އަދި މާރކެޓިންގ ކެމްޕެއިން '
ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކްރިއޭޓިވިޓީ އަދި އިޖްތިމާއީ އައު މަޢުލޫމާތު  ▪

 ރުކޮށްދީފައިވުން؛ ފޯ
 މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަދިކަން؛ ▪
 ތަފާތު މެސެޖުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪

 



 

 

 .ކެމްޕެއިންގެ މުއްދަތު  ▪

  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް؛  ▪
މުޅި  -ސްޕޮޓްސް  3ގިނަވެގެން ) ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައިވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ /އެންޓްރީގެ އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ ▪

 (  ގެރެކޯޑިންގ
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ ▪
 .އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު ▪

މި . އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑުތައް  .2
 

 އެންމެ މޮޅު ނިއުްސ އެންަކރ 2.1

 ޝަުރތު 

 ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލެއްގައި  ▪
 ދެމެދު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ 2021ޑިސެމްބަރ  31

▪  

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪

 
   އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އެންމެ މޮޅު ނިއުސް ޕްރެސެންޓަރު'

 ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 މަގުސަދާއި އެހުންތެރިންނަށް ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު؛ ހުށަހަޅައިދޭ ޕްރޮގްރާމުގެ ▪
 ޕްރެސެންޓްކުރުމުގައި ހޭދަވި މުއްދަތު؛ ▪
 . ޕްރެސެންޓްކުރުމުގެ ހުނަރު  ▪

 

 އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 ވީޑިއޯ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި؛/މަސައްކަތެއްގެ އޯޑިއޯ ( ތިނެއް) 03އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ  ▪

 



 

 

 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
ތަމްޞީލްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓަރ، ނިއުސް އެޑިޓަރ ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރގެ ރިފަރެންސް  ▪

 ސިޓީއެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ 
 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް  ▪

މި . ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 އަހަުރގެ ނޫްސެވރިޔާ  2.2

 ޝަުރތު 

 ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލެއްގައި  ▪
 ދެމެދު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛  2021ޑިސެމްބަރ  31

ޗެނަލެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ▪
 ފަރާތަކަށްވުން؛

 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛( ތިނެއް) 03ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ▪

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪

   އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ' އަހަރުގެ ނޫސްވެރިޔާ "

 ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 މައުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން؛ ▪
 ޕްރެސެންޓްކުރުމުގެ ހުނަރު؛ ▪
 ހުށަހަޅައިދޭ ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދާއި އެހުންތެރިންނަށް ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު؛ ▪
 ނޫސްވެރިކަމުގައި ހޭދަވި މުއްދަތު؛ ▪

 

 އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި؛/އޮންއެއަރކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ އެންޓްރީގެ  ▪

 



 

 

 ވީޑިއޯ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި؛/މަސައްކަތެއްގެ އޯޑިއޯ ( ތިނެއް) 03ކޮށްފައިވާ  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓަރ، ނިއުސް އެޑިޓަރ ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރގެ ރިފަރެންސް  ތަމްޞީލްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ▪

 ސިޓީއެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ 
 . ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް  ▪

 
މި . އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  
 
 
 
 

 

 އެންމެ މޮޅު ޕްޮރްގރާމް ްޕރެޒެންޓަރ 2.3

 ޝަުރތު 

 ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލެއްގައި  ▪
 ދެމެދު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ 2021ޑިސެމްބަރ  31

ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލެއް ▪
 ފަރާތަކަށްވުން؛

 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛( ތިނެއް) 03ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ▪

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ބަސްމަގު އަދި ހުށަހެޅުން؛ ▪

   އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޕްރޮގްރާމް ޕްރެޒެންޓަރ'

 ނޫސްވެރިކަމުގެ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 ހުށަހަޅައިދޭ ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދާއި އެހުންތެރިންނަށް ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު؛ ▪
 ޕްރެޒެންޓިން ގައި ހޭދަވި މުއްދަތު؛ ▪
 ލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން؛މައު ▪
 ޕްރެސެންޓްކުރުމުގެ ހުނަރު  ▪

 

 އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪

 



 

 

 ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި؛ވީޑިއޯ އެންމެ ފެންވަރު /މަސައްކަތެއްގެ އޯޑިއޯ ( ތިނެއް) 03އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ  ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
ތަމްޞީލްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓަރ، ނިއުސް އެޑިޓަރ ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރގެ ރިފަރެންސް  ▪

 ސިޓީއެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ 

 
މި . އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 އެންމެ މޮޅު ކެެމރާ ާޕރސަްނ   2.4
 ޝަުރތު 

 ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލެއްގައި  ▪
 ދެމެދު މަސައްކަތްކޮށްފައިވ ފަރާތަކަށްވުން؛ 2021ޑިސެމްބަރ  31

ޗެނަލެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ  މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ▪
 ފަރާތަކަށްވުން؛

 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން ( ތިނެއް) 03ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ▪

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪

  )އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' އެންމެ މޮޅު ކެމެރާ ޕާރސަން' 

 ސެންޓަރ އޮފް އިންޓްރެސްޓް  ▪
 ފްރޭމިންގ ▪
 އެކްޝަން  ▪
 އިމޭޖިނޭޝަން އަދި ކްރިއޭޓިވިޓީ  ▪
 އެކްސްޕޯޝަރ ▪
 ފޯކަސް  ▪
 ލައިޓިންގ  ▪

 

  އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 



 

 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 ވީޑިއޯ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /މަސައްކަތެއްގެ އޯޑިއޯ ( ތިނެއް) 03އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ  ▪
 އެންޓްރީ އޮންއެއަރ ކުރި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛ ▪
ތަމްޞީލްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓަރ، ނިއުސް އެޑިޓަރ ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރގެ ރިފަރެންސް  ▪

 ސިޓީއެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ 
 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް  ▪

މި . ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް 
 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 
 
 
 
 
 

 

 އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްެވރިާޔ  2.5

 ޝަުރތު 

 ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލެއްގައި  ▪
 ދެމެދު މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ 2021ޑިސެމްބަރ  31

ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލެއް ▪
 ފަރާތަކަށްވުން؛

 . އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން( އެކެއް) 01ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ▪

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ

 ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 . ހުށަހެޅުން ބަސްމަގު އަދި ▪

 
  އެވޯޑުއަށް ހާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ '' އެންމެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާ '

 ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ހަމަހަމަ ކަމާއި އެކު ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 މައުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަން؛ ▪
 އިދޭ ޕްރޮގްރާމުގެ މަގުސަދާއި އެހުންތެރިންނަށް ދޭހަކޮށްދިނުމުގެ ހުނަރު؛ހުށަހަޅަ ▪
 އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު؛ ▪

 



 

 

 .ޕްރެސެންޓްކުރުމުގެ ހުނަރާއި ވާހަކަ ދެއްކުން އަދި ބަސްމަގުގެ ފެންވަރު ▪

 އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި 

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
 ވީޑިއޯ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލިޓީގައި /މަސައްކަތެއްގެ އޯޑިއޯ ( ތިނެއް) 03އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ  ▪
ރގެ ރިފަރެންސް ތަމްޞީލްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓަރ، ނިއުސް އެޑިޓަރ ނުވަތަ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަ ▪

 ސިޓީއެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ޗެނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛ 
 .ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަޕޯޓިންގ ލިޔުމެއް  ▪

 
މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  
 

 

 

 

 އެވޯޑުތައް އިންޑަސްޓްރީ  .3

 (ޓީީވ ، ރޭޑިއޯ) ބެސްޓް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޗެނަލް  3.1
 ޝަރުތު

 ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލްތަކަށް؛މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް  ▪
ނޑި ހިދުމަތްދެމުންދާ ޗެނަލަކަށްވުން؛ ( ފަހެއް) 5މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ޗެނަލަކީ ވޭތުވެދިޔަ  ▪  އަހަރު ދުވަހު މެދުނުކެ

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ 
 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 މަސައްކަތްކޮށްފާއިވާ މިންވަރު އެއްގޮތަށް (ނޑުގަން މި ކީ ލޫސު) ސްޓިކްރެޕް ފްއޮ ޑް ކޯ ގެމުރުކުޓްސްކާޑްރޯބް ▪

ޗެނަލުން އަހަރުތެރޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ) އޯޑިއޯ ކްލިޕް /މިނެޓާ ދެމެދު ވީޑިއޯ ( ހަތެއް) 07މިނަޓާއި ( ތިނެއް) 03
 (ހައިލައިޓެއް

 އެ އަހަރެއްގެ އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާކަން؛ ▪
 ޗެނަލްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
 ދަރަޖަކުރުން އަދި ޝެޑިއުލްކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު؛ޕްރޮގްރާމް ގިންތިކުރުމާއި  ▪
  އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛  ށްނޑަގަންމި  ގެ ޓީލިކޮ ލް އަޒު ވި އޯ ޑިއޯ  ގެ ޓްސްކާޑްރޯބް ން ޜަވި ލެޓެ  ▪
 ގެނެސްދިނުމުގައި ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއަށް ޙާއްސަކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތް؛ޗެނަލުން ޕްރޮގްރާމް  ▪
 ޗެނަލުން ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަގުތަށާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪
 އަދި ވަކި އަތަކަށްނުޖެހި ޗެނަލްއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪

 

ކާމިޔާބުކަން އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ   ޖްތިމާއީ މަސައްކަތް، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން، ވިޔަފާރީގެ އި
 (ގުޅުންހުރި ހެކިތައް)މަސައްކަތް 

 

http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/Technical-Standard-paper.pdf


 

 

 ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޚުލާސާ؛ޗެނަލުން އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ސާބިތުވާނެހެން  ▪
ށްފައިވާ މުޖުތަމަޢު ގަބޫލުކުރާ ރަނގަޅު އާދަތަކާއި އެއްބައިވަންތަކަން އަދި އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން ޗެނަލުން އަދާކޮ ▪

 ރޯލު؛
 ވާ މަސައްކަތް؛އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް  ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ކޮށްފައި ▪
 ޗެނަލުގެ ހިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގެނެސްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛  ▪
ޗެނަލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ތަކާއި )ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  ▪

 އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން ޗެނަލް ނުވަތަ އިންޑަސްޓްރީއަށް އައިސްފައިވާ ހެޔޮ ބަދަލު؛ ކޮންފަރެންސް
 ދާއިރާއަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީ، އެ ފަރާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް؛   ▪
 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަން ގަސްތުކުރާ މަސައްކަތް؛  ▪

 ވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތިއެ
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތައް އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1ކުރިމަތިލާ ޗެނަލުން  ▪

 ރެކޯޑިންގ؛ އޯޑިއޯ ކްލިޕްގެ /މިނެޓާ ދެމެދު ވީޑިއޯ( ހަތެއް) 07މިނަޓާއި ( ތިނެއް) 03އެނގޭނޭހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ތެރޭ ޗެނަލުން  ކޮށްފައިވާ އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތް، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާ އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1 ▪

 (ގުޅުންހުރި ހެކިތައް)އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 
މި އެވޯޑަށް . ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ 

 ).އަށެވެ 1400ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  2022ޖޫން  12)ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 ބެސްޓް އިންކްލޫސިްވ ބްރޯޑްކާސްަޓރ 3.2

 ޝަރުތު

 

 ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލްތަކަށް؛މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް  ▪

 އަހަރު ދުވަހު މެދުނުކެނޑި ހިދުމަތްދެމުންދާ ޗެނަލަކަށްވުން؛( ފަހެއް) 5މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ޗެނަލަކީ ވޭތުވެދިޔަ  ▪

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ ▪

 އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފާއިވާ މިންވަރު؛ (ނޑުގަ ންމި  ކީލޫ ސު) ސްޓިކް ރެޕް ފްއޮ ޑްކޯ ގެމުރު ކުޓްސް ކާޑް ރޯބް ▪

 އެވޯޑުއަށް ޚާއްސަ ކްރައިޓީރީއާ ' ބެސްޓް އިންކްލޫސިވް ބްރޯޑްކާސްޓަރ 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭހަވާނެ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދީފައިވާ މިންވަރު  .1

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމް އުފައްދާފައިވާ މިންވަރު  .2

 ސްޓްކުރާ ވަގުތުތަކުގައި ފުރުސަތުދީފައިވާ މިންވަރު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޗެނަލްގެ ބްރޯޑްކާ .3

 

http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf
http://broadcom.org.mv/v2/dh/wp-content/uploads/2015/10/code-o-practice-gazette.pdf


 

 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާމެދު މުޖުތަމައު ހޭލުންތެރިކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު  .4

 ވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އެ

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪

ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1ކުރިމަތިލާ ޗެނަލުން  ▪

މިނެޓާ ދެމެދު ( ހަތެއް) 07މިނަޓާއި ( ތިނެއް) 03ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތައް އެނގޭނޭހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

 ރެކޯޑިންގ؛ އޯޑިއޯ ކްލިޕްގެ/ވީޑިއޯ

ތެރޭ ޗެނަލުން  ކޮށްފައިވާ އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތް، އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1 ▪

 (ގުޅުންހުރި ހެކިތައް)އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 

 

މި . ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެއެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް 

 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ  ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 

 

 އެންމެ އުެފއްދުންެތރި ޗެނަލް  3.2

 ޝަރުތު
 އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސްޓޭޝަންގެ ޗެނަލްތަކަށް؛މި  ▪
 އަހަރު ދުވަހު މެދުނުކެނޑި ހިދުމަތްދެމުންދާ ޗެނަލަކަށްވުން؛( ފަހެއް) 5މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ޗެނަލަކީ ވޭތުވެދިޔަ  ▪

 

 ޖެނެރަލް ކްރައިޓީރިއާ 
 ގަވާއިދަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ▪
 އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްފާއިވާ މިންވަރު؛ (ނޑުގަ ންމި  ކީލޫ ސު) ސްޓިކް ރެޕް ފްއޮ ޑްކޯ ގެމުރު ކުޓްސް ކާޑް ރޯބް ▪

 

ޗެނަލުން އަހަރުތެރޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ކޮށްފައިވާ ) އޯޑިއޯ ކްލިޕް /މިނެޓާ ދެމެދު ވީޑިއޯ( ހަތެއް) 07މިނަޓާއި ( ތިނެއް) 03
 (މަސައްކަތުގެ ހައިލައިޓެއް

 އެ އަހަރެއްގެ އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުންނަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާކަން  -

 ޗެނަލްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ހުނަރު އަދި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓްގެ މިންވަރު އެ އަހަރެއްތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ -
 މިންވަރު 
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 ޕްރޮގްރާމް ގިންތިކުރުމާއި ދަރަޖަކުރުން އަދި ޝެޑިއުލްކުރުމުގައި އުފެއްދުންތެރިކަންހުރި މިންވަރު؛ -
 އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛   ށްނޑަގަ ންމި ގެޓީލިކޮ ލްއަޒުވި އޯޑިއޯ  ގެޓްސްކާޑް ރޯ ބް ން ޜަވިލެޓެ  -
 ސަކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި މުޢާމަލާތްކޮށްފައިވާ ގޮތް؛ޗެނަލުން ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދިނުމުގައި ޓާގެޓް އޯޑިއަންސްއަށް ޙާއް -
 ޗެނަލުން ޕްރޮގްރާމް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަގުތަށާއި މުޖުތަމަޢުއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރު؛ -
 .އަދި ވަކި އަތަކަށްނުޖެހި ޗެނަލްއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު -

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން 
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެވޯޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް  ▪
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  1ކުރިމަތިލާ ޗެނަލުން  ▪

މިނެޓާ ދެމެދު ( ހަތެއް) 07މިނަޓާއި ( ތިނެއް) 03ހާޞިލްކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބީތައް އެނގޭނޭހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 ރެކޯޑިންގ؛ އޯޑިއޯ ކްލިޕްގެ/ވީޑިއޯ

ތެރޭ ޗެނަލުން  ކޮށްފައިވާ އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތް، އަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން  އިން 2017ޖަނަވަރީ  01 ▪
 (ހުރި ހެކިތައްގުޅުން)އަމިއްލަ އުފެއްދުންތެރިކަމާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް 

 

މި . އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމަށްފަހު އެންޓްރީއެއް ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ އީމެއިލެއް އެ އެންޓްރީއެއްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރާއެކު ފޮނުވާނެއެވެ
 .(އަށެވެ 1400ދުވަހުގެ ވާ އާދިއްތަ  2022ޖޫން  12)އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ  

 

 

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާިއާރއަށް ގިނަ ހިދުަމތްތަެކއް ޮކށްދެްއވާަފިއވާ ަފރާަތށް ދޭ އިނާމް  3.3 
 ޝަުރތު 

 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛ 20ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  ▪

 .ފަރާތަކަށްވުން އަހަރުވެފައިވާ( އެކެއް) 01ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއިން ރިޓަޔަރކޮށް މަދުވެގެން  ▪

 

 ޖަޖިންގ ްކރައިީޓިރއާ 

 ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން؛ 5މި އެވޯޑަށް  ▪
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޞިނާއަތަށް ޙިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު؛ ▪
 ޙިދުމަތްތަކެއް އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޞިނާއަތަށް ގިނަގުނަ  ▪
 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާކުރަނިވި ޙިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛ ▪
 މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިޙްލާސްތެރިކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން؛ ▪
 އްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދައި، އާއްމުން ބަލައިގެންފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛އެކުގަ މަސަ ▪

 

 އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމަތު 

 (ޕްރޮފައިލް)އެ ފަރާތްތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސީލް  ▪
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 ޑް ބްރޯޑްކާސްޓިްނގ ހިދުަމތުެގ ެއވޯރ3.4ީ 
ތު ޝަރު    

 މި އެވޯޑަށް އެންޓްރީ ހުށަހެޅޭނީ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށް؛ ▪

 ޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން؛ ރީބްރޯ  ▪

 އެއްގޮތަށް އަހަރީ ފީ އަދި އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކަށްވުން؛ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ  ▪

 

އާ ޖަޖިންގ ްކރައިީޓރި    

 ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ▪

 

 

  އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމަތު 

 (ޕްރޮފައިލް)އެ ފަރާތްތަކުން ރީބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް ކޮށްދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ ތަފްސީލް  ▪

 

 



 

 

 

 

 

 

 


