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 ޓްޖިއުރީ މެންބަރުންގެ ރިޕޯ - 2022 އެވޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް

 

 2މީގެތެރެއިން  ށެވެ. އްޗަމެންބަރުންގެ މަ 6ޖުމްލަ ، ގެ ޖަޖުންގެ ޕެނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ 2022 އެވޯޑްސް ޑްކާސްޓްމޯލްޑިވްސް ބްރޯ

ރުންނަކީ ވި މެންބަ  ކުރެއްޖަޖުންގެ ޕެނަލްގައި މަސައްކަތް ނެވެ.ތިއްބަވައިގެން އިމެންބަރުން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރާއްޖޭން ބޭރުގަ

  ކެވެ.ލިބިފަވާ ފަރާތްތަކެ  ތަޖުރިބާ، ކުރައްވާ ތައް އެކި މަސައްކަތް ބްރޯޑްކާސްޓިން ދާއިރާގައި އަމަލީ ގޮތުން

 ބަރުން ން ޖަޖިންގ ޕެނަލްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެ

 ހެޑް އޮފް ޖޫރީ  –އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޔާޒު )ޓެޑްރީ(  .1

 ބަރުންޖޫރީ މެ –އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝަވްޤީ  .2

 ބަރުންޖޫރީ މެ –އަލްފާޟިލް މަސްޢޫދު ޢަލީ  .3

 ބަރުންޖޫރީ މެ –އަލްއުސްތާޛާ ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާ  .4

 ބަރުންޖޫރީ މެ –ޖައިން އިސްމާއީލް ޝަފީޤު ލުޑޮކްޓަރ  .5

 ބަރުންޖޫރީ މެ –އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އިމްޖާދު ޖަލީލު  .6
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 އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ 2022 އެވޯޑްސް  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް 

އޮޑިޓް ޕާޓްނަރ  ގެ 2022އެވޯޑްސް  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް 

އަކީ ކްރޯ މޯލްޑިވްސް އެލް.އެލް.ޕީ އެވެ. 
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 ގުޅޭ  އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާ  2022 އެވޯޑްސް  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް 

 ްވީ އެކަމަށް އަމަލުުކރެއް ޖަޖުންގެ ޕެނަލުން އިއިންސާފުކުރުމުގަ  2022 އެވޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓ
ކުގެ ތަގެ ހަމަލުޖޫރީ އުސޫ ބެލީ ގައި ޖަޖުކުރުމު ،މިގޮތުން ށެވެ. ވާ އުސޫލާ ހަމަތަކާ އެއްގޮތައިފަކަނޑައަޅާ

  މައްޗަށެވެ. 

 ް169 ުތން ޖުމްލައަށް ހުށަހެޅިފައިަވނީ ރެޑިއޯ އަދި ޓީވީ ހިމެނޭގޮ  2022 އެވޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓ 
 އެވެ.ލާފަބަރޮގްރާމް ޓީވީ ޕް 142 ،ރެޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް އަޑުއަހައި 27މިގޮުތން ޖޫރީމެންަބރުން ވަނީ  ވެ.ކޮންޓެންޓެ

 

  ލާސާ ދިޔަގޮތުގެ ޙު ކުރިއަށްގެން  ގެ ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ މަސައްކަތް 2022 އެވޯޑްސް  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް 

ބައްދަލުވުމެއް  7ންސާފުކުރުމަްށަޓކައި އަށް ހުށަހެޅިފައިާވ އެންޓްރީތަކަށް އި 2022 އެވޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް

ވަނަދުވަހުގެ  2022އޮގަސްޓް  10ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޖަިޖްނގ ޕެނަލްގެ ފުރަތަމަ ބައްަދލުުވން ބާއްވާފައިވަނީ 

ހޮވުމާއި، ޖޫރީންގެ  މުޤައްރިރެއް )ހެޑް އޮފް ޖޫރީ( ގެބައްދަލުވުމުގައި ޕެނަލް މިކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ޕެނަލްގެ ރެއެވެ. 

 މަޝްަވރާކުރުން ހިމެނެއެވެ.ޓައިްމލައިނެއް އެކުލަވާލުމާމެދު ވަރާކުރުމާއި، ޮގތާމެދު މަޝް ގެންދާނެ ކުރިއަށް ތްމަސައްކަ

މޯލްޑިވްސް  އޮޑިޓް ޕާޓްނާކަމުގައިވާ ކްރޯގ2022ެ އެވޯޑްސް  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓްމި ބައްދަލުވުމުގައި 

 ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.އެލް.އެލް.ޕީ

 2022 ވޯޑްސްއެ ސްޓްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާބަރުން ންޝާމިލުވެ ތިއްބެވި މެ ޕެނަލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މާލޭގައި 

އިގެން ބަވައްތި ރާއްޖޭން ބޭރުގައިހުށަހެޅިފައިވާ އެންޓްރީަތކަށް އިންސާފުކުރައްވަމުން ގެންދެވި އިރު، އަށް 

ޝަފީޤް  ސްމާއީލްން އިޖައިއެންޓްރީތަކަށް އިންސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަލްގެ ދެ މެމްބަރުންކަމުގައިވާ ޑޮކްޓަރ ލު

 އަދި އިބްރާހީމް އިމްޖާދު ޖަލީލު ވެސް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 
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ކޮންމެ ޖޫރީއަކު  އެންޓްރީއެއް 10ނުވަތަ  7ހުށަހެޅިފައިވާ އެންޓްރީތަކުގެ ެތރެއިން ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ މޮޅު 
މުގައި ދަލުވުއެންޓްީރތަކާމެދު ފައިނަލް ޑެލިބަރޭަޝން ބައް އެޅުމަށާއި، ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭވަކިވަކިން ކަނޑަ

 ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ފާގައި ބޭއްވި ޕެނަލްގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ 2022އޮގަސްޓް  24މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާަކން 
ހު ފެށުމަށްަފހު، ވަވަނަ ދު 2022އޮގަސްޓް  24 އަދި އެވޯޑްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންޓްރީތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 

ކުރިއަށް އެމަރުހަލާ މާލޭގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން  ގެ ނިޔަލަށް 2022އޮގަސްޓް  28އަދި  26،27
   ފައިވެއެވެ. ގެންގޮސް

އިްނ  13:30 ވަނަ ދުވަހު 2022ސެޕްޓެންބަރު  4ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ އެންމެ ފަުހ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ 
 ވެ.ފަހު މަރުޙަލާއެޖަޖްކުރުމުގެ އެންމެ 2022 އެވޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓްމި ބައްދަލުވުމަކީ،  އަށެވެ.19:45
އެޅުމަށް ތައް އެކަށަވަނަގައި، ސެޝަންފައިނަލް ޑެލިބަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  އިމެންބަރުންގެ ހާޒިރުގަ 6ޖޫރީގެ 

 ޖޫރީ 2ބެވި ތިއް އިރާއްޖޭން ބޭރުގަ ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ުމގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްރިހަމަކުރުރޭންކު ޝީޓްތައް ފު
ގަވި ކުން ާފހަެޓންޓުތަމިއެވޯޑަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮން ވެ.ިއވެރިވެލެއްވީ އޮންލައިންކޮށެބަމިސެޝަންގައި މެންބަރުން 

 ންބަރުންގެން މެމިސެޝަންގައި ފަންނުވެރި ނަޒަރަކު ،ކަމުނުދާ ކަންކަމަށް ،ގަޅު ކަންކަމާއިނއުފެއްދުންތެރި، ރަ
ވެސް ކުގަ އެއްވަރާތަމިގޮތުން ކުރެވުނު މަޝް ވެ.ތް ޙިއްސާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެމެދުގައި މިނިވަންކަމާއެކީ ދެކޭގޮ 

ން  ސެޝަމި .އެވެވެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާފައެއް ނުމެންބަރެއްގެ ވިސްނުމާ ނުވަތަ ދެކޭގޮތް، ނުފޫޒުން ބަދަލުާވނެ އެ
 .އެވެރެއްވިނޯޓްކު ޙުލާސާ ޔައުމިއްޔާ ފެށިގެން ނިމެންެދން އޯޑިޓް ފާރމްގެ ފަރާތުން މޮނިޓަރކޮށް، މުިޅ ސެޝަންގެ

ސޮޔާ ، ރުމަށްފަހުކުހަމަ ފައިނަލް ޑެލިބަރޭޝަން ނިންމުާމއެކު ޖޫރީ މެންބަރުން ވަކިވަކިން ރޭންކިން ޝީޓްތައް ފުރާ ފުރި
 ކާސްޓް ބްރޯޑް މޯްލޑިވްސްމިކަންކޮށް ނިންާމފަވާނީ،  އެވެ.ފާމް އާއި ހަވާލުކުރި ހާ އޯޑިޓް އިނގިލީގެ ނިާޝންޖަ

ބަރުގެ ރޭންކް ންޖޫރީ މެ 2އޮްނލައިންކޮްށ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  .ވެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނުފޯރާނެގޮތަށެކޮމިޝަންގެ އެ
 ލުވުމުގައި ބައްދަ އީމެއިލްއަށް ފޮނުވުަމށްފަހު އޮޑިޓް ޕާޓްނަރގެ ގިލީގެ ނިޝާނާިއ ސޮއި ހިމެނުމަށްޝީޓްތައް އިނ

 އިރުޝާދު ދީފައިވެއެވެ.

ންމު ގަވި ބައެއް މުހިގައި ހުށަހެޅުނު ކޮންޓެންޓް ތަކުން ޖޫރީން އަށް ާފހަ 2022 އެވޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް
 މި ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.ކަންތައްތައް ޙުލާސާކޮށް 

 ޭލްޑިވްސް މޯލާއިރު، ރަށް ބައްދުމުގެ ދިގުމާޒީ އާއި އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަޓީވީ ޕްރޮގްރާމް އުފެގައި ރެޑިއޯ ރާއްޖ
 ދުމިންވަރެއް މެގަިއ ވާ ކޮންެޓްނޓުގެ ފެންވަރު ޖުްމލަގޮތެއްއިއަށް ހުަށހަޅާފަ 2022 އެވޯޑްސް ބްރޯޑްކާސްޓް
 .މެވެކަމުގަދެކެ

 ައަދި  ވެ.ކެންމުކަމެ މުހިދިނުމަކީ ވަރަށް ށް ވުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއްބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުން މިއެވޯޑަށް މިހާރ
ރުމުގައި  ހާސިލްކުޤްސަދުބްރޯޑްކާސްޓަރުން މިއެވޯޑަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ، މިއެވޯޑުގެ ބޭނުމާ މަ

 .ވެވުުމގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ބައިވެރި



 

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  – 2022ޖޫރީ މެންބަރުންގެ ރިޕޯޓް / މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސް   
 

6 

 

 ެން ށަހަޅާފަވާކަްޓ ހުކޮންޓެން ކެޓަގަރީތަކަށް ގުޅުމެއްނެތް ހުށަހެޅުމުގަ، ކޮންޓެންޓު ށްއެވޯޑަ މިފަހަރުގ
ތަ ވުން ނުވަ ސާފުނުދެވޭ ކެޓަގަރީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެވޯޑްސް. މިގޮތަށް މިކަން ދިމާވެފަވަނީ އެވެފާހަގަކުރެވެ

   ވެ.އެލެވެބެދެވިފަ ނުވާތީ ކަމުގަ ން ކޮންޓެންޓް ުހށަހެޅި ފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސަމާލުކަ

  ްރާއިރު ކު ިއސްލާޙު މުރާޖާކޮށްއުސޫލުތައް  ގައި ބޭއްވުމުެގކުރިން، އެވޯޑާއި ގުޅޭ ޤަވާޢިދުަތކާއި 2024މިއެވޯޑ
 ގަރީތަކުގެ ިރ ކެޓަގަޅު ނުަވތަ އެކޮންޓެންޓަކާ ގުޅުންހުނނުބައި ކެޓަގަރީއަކަށް ހުށަހެޅިަފވާ ކޮންޓެންޓް، ރަ

ްނ  ސިލެކްޝަެޓންޓްގަޅީ ޖޫރީމެންބަރުން ކޮންނގަޅެވެ. މިކަންކުރަން އެންމެ ރަނފުރުސަތުދިނުން ރަ ވާދަކުރުމަށް
ސީްލ ކުގެ ތަފްތަދަލު ޕްރޮސެސްގެ މަރުޙަލާގައި،ޖޫރީމެންބަރުންގެ އިޚްތިޔާރުގެ ތެރެއިންނެވެ. މިގޮތުން ެގނެވޭ ބަ

 ންވާނެއެވެ.އަންގަ  ކަނޑައެޅޭ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައިކޮންޓެންޓް ުހށަހެޅި ފަރާތަށް 

 ކޮންޓެންޓް  ރޭޑިއޯ  .1

. ސީލަތެވެވަގަދަ މުގައި އެްނމެ ބާރުޑިއޯ އަކީ ދިވެހިރައްޖޭގަ މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ފޯރުކޮށްދިނުއެއްޒަމާނެއްގައި ރޭ
ސް ނުގނަނޭ ފަގެ ސި. އެހުންތެރިްނނަށް ީމހާގެ ސަގާފަތެއް މުޅި ރާްއޖޭގައޮތެވެޑިއޯ އަޑުއެހުމުޝަޢުގުވެރިކަމާއެކީ ރޭ

  ސިއްޔަތުތަކެކެވެ.އިވޭ އަޑުގެ ވެރިޔަކީ ދަންނަ ރައްޓެހި ރަހުމަތްތެރި ަޝހު ޑިއޯއިންރޭ

ގެ ދިރިއުމުގަ ންސާނުން. އިވެއެޑިގިޓަލް ރާޅުގެ އޮއެވަރާއެކީ މުޅި ދުނިޔެ ބަދަލުވެއްޖެ އިފާއިތުވި ވިއްސަކަށް އަހަރުގެތެރޭގަ
. އެވެތިވެއްޖެއް ކުރިމަޖެުހންތަަވސީލަތްތައް ދެމިއޮތުމަްށ ގޮންޑިއޯ ފަދަ އެވެ. ރޭއިޙްތިޔާރީ ކަންކަމުގެ ތަރުތީބު ބަދަލުވެއްޖެ

 ތް ފަސޭހަ ނެ ރިންކުޒަމާނަށް މިއައި ބޮޑެތި ބަދަުލތަކާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކުރިއެރުން ލިބި ޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމަށް 
 . އެވެވަސީލަތްތައް ވަނީ ގާއިމްކުރެވިފަ

ކަށް ޕްރޮގްރާމް ޚިޔާލުތަ ންެތރިއުފެއްދު، ންޓެންޓްތައް އަޑުއަހާލުމުން ފާހަގަވީޑިއޯ ކޮމަވެސް މިއެވޯޑަށް ހުށަހެޅުނު ރޭއެހެންނަ
ސްނުމާ ފިކުރު ރިންގެ ވިހުްނތެ . ޒަމާނަށް މިއައި ބަދަލުގެތެރޭގައި އެތް ކުރެވިފަވާ މިންވަރު ކުޑަކަމެވެއުފެއްދުމަށް މަސައްކަ
. އެވެސްޖެހިފަ ވަނީ ފައުުމގަދުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަަދލު ގެނަ. އެހެްނނަމަވެސް ޕްރޮގްރާމް އުފެއްއެވެހިންގުން ބަދަލުވެއްޖެ

ްޓ  ކޮްނޓެންނޭގޮތައްޒަމާނީ ޓްރެންޑާ ސްޓައިްލ ހިމެ، އާ ޚިޔާލާ އާ ނަޒަރަކުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭުނންވާ ދިރާސާކޮށް
 . ހިންމެވެއުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މިއަދު ވަރަށް މު

ދަ މޮޅު ފައޯހަވީރު  ރެޑިނެގިގާގަނޑު، އިޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގަ ،ތަކުގެ ތައްގަނޑަށްކުރީގެ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމް
ޫބލުކަްނ ންގެ މަޤްންތެރިކޮށް މިއަދުގެ ރެޑިއޯ އެހު ދިރާސާ ،ޕްރޮގްރާމް ތައް އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމަކުން އަލުން އަޑުއަހާ

 . އެވެހިފަގެއްލުނަނުދީ ދަމަހައްަޓން މަސައްކަތް ކުރަންވަނީ ޖެ

އެރުމާ ންގެ ކުރިނުވެރި. މިފަންދުންތެރިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެރެޑިއޯ ފަންނުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހުނަރުހުރި އުފެއް
ްނ ކާތްތެރިވާ ހަރައާވިސްނުންތަކާ ޚިޔާލުތަކަށް ިދރުން ގެނައުމަށް ރެކޯޑިންގް ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ އިމުން ބޭރަްށ ވިސްނާ

ރުމުގެ ކު ރެކޯޑް ޓީރިއަލް. ފޯން މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓެންޓަށް ބޭނުންވާ މެ ކޮށްދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެވަސް ފުރުސަތު ތަނަ
އްކުރުމުގެ ރިއަލް އެމެޓީ މަޢުލޫމާތާ  ،އުފެއްދުްނތެރިން ީފލްޑަށް ނުކުމެ، ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅަށް ދަތުރުކޮށް އި،ބަދަލުގަ

 ޑްކާސްޓަރުނަށް ގޮވާަލމެވެ.ށް ބްރޯފުރުސަތު އަލުން ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަ
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  ކޮންޓެންޓް ޓީވީ  .2

 . އަމިއްލަވެއެޖަހާފަވަނަ ރަންޔޫީބލް އަހަރާ ދިމަލަށް މިވަނީ މިސްރާބު 50ރާއްޖޭގަ ޓެލެވިޒަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ފެށިތާ 
 ސް ބްރޯޑްކާސްޓް މޯލްޑިވް. އެވެގައްޖެނއަހަރު ފުރިގެން ހި 15ކުރަންފެށިތާ  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓްފަރާތްތަކުން 

ން މި ނަ ޒުވާނުރަށް ގިވަ ،އަށް ހުށަހެޅުނު ޓީވީ ކޮންޓެންޓް ތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ 2022 އެވޯޑްސް
ރުންގެ ރޯޑްކާސްޓަމަށް ބް. ހަމައެޔާއެކު ޒުވާން ފަންނުވެރިންގެ އުފެއްދުންތެރިކަ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމެވެމްގަ މީޑިއަ

ކަން ވަރަކަށްމިން ޑަކުގަޅުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެވިފައިވަނީ ނޕްރޮޑަކްޝަންތަކުގެ ފެންވަރު ރަ، ސިޔާސަތުތަކުން ޖާގަދީ
  .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

މާ މަޤްސަުދ މްގެ ބޭނުގްރާއެޕްރޮ  ،ވާ ގިނަ ީޓވީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އުފެއްދުންތެރި ނަޒަރަކުން ބަލާއިރުމިއެވޯޑަށް ހުށަހެޅިފަ
ގައި މަރުޙަލާ ދުމުގެ. އަދި ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްކަށަވަރެއްނުވެއެވެއަދި ޓާގެޓް އޯޑިއަންސް އާއި އުމުރުފުރާ 

 .ލިފަވާކަން ފާހަގަެވއެވެތަރުތީބު ގެއްސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމާ، ހުށަހެޅުމުގެ 

ކޮށް ގިނަ ން ޚާއްސަ. ވަކިއުފައްދާފަވަނީ ސްޓޫޑިއޯތެރޭގައެވެ މިއެވޯޑަށް ހުށަހެޅުނު ޓީވީ ކޮންޓެންޓްގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް
. ލެޑް ވަރަކަށެވެޑަމިންފައިވަނީ ވަރަްށ ކުހުށަހެޅުމަްށ ަމސައްކަތް ކޮށް ރާމްތަކެއް އުފެއްދުންތެރިކޮށްސްޓޫޑިއޯ ޕްރޮގް

ޓޯ، ވީޑިއޯ ފޮޅުންހުރި ތަކާ ގުވާހަކަތަެކއް ދައްކަމުންދާއިރު އެވާހަކަ ޑިސްޕްލޭއެއް ކުރިމަތީ  ދެތިން މީހުންތިބެ ވަރަށް ިގނަ
 ކަތެއް ނުކޮށް ވާ މަސައްކީގެންއަދި ގުރެފިކްސް ފަދަ މެޓީރިއަލެއް ބޭނުންނުޮކށް ޕްރޮގްރާމް އަށް ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށް އެ

 . ހަގަކުރެވިފަވެެއވެނިމިގެންދާކަން ފާ

ޓެްންޓ މެޭނ ކޮންކެއް ހިމޮޅު މަސައްކަތްތަ ،ގަޅުނރަ ،ލާފުއެވޯޑަށް ުހށަހެޅުނު މަދު އެކަމަކު އާދަޔާޚި އެހެންނަމަވެސް މި
. ކުރަމެވެން ފާހަގަމެނޭކަމްތަކެއް ހި. މީގެތެރޭގައި ސްޓޫޑިއޯ އާއި އަދި ލޮކޭޝަންގަ އުފައްދާފަވާ ޕްރޮގްރާއެވެވަނީ ފެނިފަ
ގެ ންނުވެރިންފަ އެ ގަޅު ޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމަށް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮއްފަވާތަން ފެނުުމންނއޮއްޓަރު ރަ

ރިހަމަ ފު ވަރަށް ރޭގައިކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެސްވެ ފާހަގަށް ފަޚުރުވެރިވެ އަދި ސާބަސް ދެމެވެ.  އިތަކަތްމަސައްކަ
މަކަމުގެ ގެ ފުރިހަރުތަކުޕްރޮޑަކްޝަންގެ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރުމާ އަދި އަޑުތަކާ މަންޒަ ސްކްރިޕްޓާއި ރޭވުންތެރިކަމާއެކު 

 . މި ރަމެވެހަގަކުފާޑަކްޝަން މަސައްކަތް ގަޅު ފެންވަރުގެ ޕޯސްޓްޕްރޮ ނނެތް ރައި ރާއްޖޭގައި ކުރިން ފެނިފަ ،އިތުރަށް
 . ކެވެކާ އެއްފެންވަރު އުފެއްދުންތަކެގަޅު ޕްރޮޑަކްޝަންތަ ނޕްރޮޑަކްޝަންތަކަކީ މިސަރަޙްދުގެ އެންމެ ރަ

ށް މަސައްކަތް ކަންކަމަ ފެންނަ  ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ވިޒުއަލް މީޑިއަމަކަށް ވުމާއެކު ޕްރޮގްރާމް ހުށަހެޅުމާއި މަންޒަރުތަކުން
ކަޕް އަދި މޭ، އިތާންއަޅާގޮނާ އަދި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަންނަ މެހެމާުނން ހެދު ންމީހު . ޕްރޮގްރާމް ހުށަހަޅާކުރަންޖެހޭނެއެވެ

 ،އިތަކުގަރޮގްރާމްޕްއެއް . އެހެންނަމަވެސް ބަމެއް ދީފަ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެސްޓައިލްކުރުމުގަ އެކަށިގެންވާ ސަމާލުކަ
ފަވާކަން ށްކޮ، ތަކެއްއްކަތްގަޅު ބުރަ ަމސަނއިސްެވ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ވަަރށް ފެންވަރު ރަ އިދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަ
 . އުފަލާއެކީ ފާހަގަކުރަމެވެ

ވަން ފެއްޓެވުމަކީ ޗެނަލްތަކުެގ ދެއް އެއްމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްސްކޮމިޝަން އިްނ އިސްނަންގަވާ  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ފެށުމެއްކަމަށް ބަލައިގެްނ އަންނަ އަހަރުގެ އެވޯޑު  ،އީ. މިޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެގަޅުކުރަން އެނމިސްރާބު ރަ
ގެ އެވޯޑްސް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް. މިގޮތުން ރެ ފުރަހަމަ ކުރުމަށް ވަރަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެމިހާރަށް ވު



nuha
Stamp
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