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 ފެށުން .1

 
އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދިނުމަށް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދެވެމުން އަންނަ

. ނަރަކާއި ުނލައި ބޭނުންކުރެވޭ ބޭނުންކުރަމުން އަޓެރެސްޓްރިއަލް ގެ ވަސީލަތްތައް  އި ޚިދުމަތްތަކެކެވެ
ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޓެކްނޯލޮޖީއަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ދިން 

  .ވަސީލަތެކެވެ
  

ގ ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން އެކު،ޓެރެސްޓްރިއަލް ގެ ވަސީލަތްތަކަށް އިތުރުވަމްުނ ދިޔަ ޑިމާންޑާއި 
އެކުލަވާލާފައި މިވާ ފްރިކުއެންސީ ޕްލޭނަކީ ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތާއި 

ސިނާއަތުގައި  ކުރުމުގެބްރޯޑްކާސްޓރާއްޖޭގައި  ނޭ ޕްލޭނެކެވެ. މި ކަރުދާހުގެ ބޭނުމަކީކޮށްދޭއުސޫލުތައް ބަޔާން
ކުއެންސީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނޭ ގޮތްތަކާއި ފްރި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ކަނޑައެޅިފައި ހުރި ތަފާތު ދާއިރާތަކާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު ހާމަ ބޭނުންކުރުމަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި ފްރިކުއެންސީތައް 
 ކުރުމެވެ.

  
ޚިދުމަތްތަކަށް ފްރިކުއެންސީތައް  ޓެރެސްޓްރިއަލް ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީ ގެމި ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތާއި، މި ފްރިކުއެންސީތަކަށް އެދި ހުށަހަޅޭނެ އިޖުރާތުތަކެވެ. މި ޕްލޭނަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ. 21ގެ ) 2010/16( ބެހޭ ޤާނޫނު
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                             ޑިސްކްލެއިމަރ
މީގައިވާ މަޢްލޫމާތަކީ އެއްވެސް އެއްގުމަކާއި ނުލައި ކޮމިޝަނުން ބަދަލު މިއީ ހަމައެކަނި މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. 

ހުގައިވާ މައްލާުމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް މިކޮމިޝަނުން ޒިންމާއެއް ގެނެވިދާނޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަރުދާ
 ނުވެއެވެ.
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 ޕްލޭނުގެ ޚުލާސާ .2
  

ވަސީލަތަކީ ޤުދުރަތީ މި ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް ނުވަތަ ފްރިކުއެންސީތައް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހިމެނޭ 
. މިމަދު ވަސީލަތެކެ ކަމަކަށް  މުހިއްމުފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ  ވަސީލަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ވެ

މެހައި ޚިދުމަތްތަކަށް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ލިބިދެވޭނޭ އެން ވީހިނދު، މި ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ކުރެވޭ
. އެހެންކަމުން މި ވަސީލަތް ކުޑަގޮތަކަށް އެންމެ އިސްރާފު  ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވިފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ

ތަށް ރޭވުމާއި ތަފާތު ސަރަހައްދު ތަކެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކަށް އަދި ވީހާ ގިނަ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތް
 ތަނަވަސްވާނޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅުމަކީފުރުޞަތު  ބޭނުންކުރެވޭނޭމިހާރާއި ކުރިމަގުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް 

.މި ޕްލޭ  ން ހެދުމުގެ މައިގަޑު މަޤްޞަދެވެ
  

ރްާއްޖޭގައި ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 
އަދި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނުން ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޮފް މޯލްޑިވްސް އެވެ. 

ދުމުގެ ޒިންމާ ކޮމިޝަނާ ށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭފަދަ ގޮތަކަށް ބިނާކޮށް ޕްލޭނެއް ހެފްރިކުއެންސީތަ
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޔޫނިއަން ގެ ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް  ވުމާއެކު،ހަވާލުކޮށްފައި

އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން  ތައް ޤާނޫނާއިކުއެންސީ ބޭންޑްބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ފްރި
ބޭންޑްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފްރިކުއެންސީ ވެއެވެ. މި  ފައިކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކޮށްކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން 

ރާއްޖޭގައި ޓެރެސްޓްރިއަލް ރޭޑިއޯ ، ފުރިހައަށް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން
މި  ޓީވީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގައި ބޭނުންކުރާނޭ ފްރިކުއެންސީތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކެއް އަދި

 ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެެވ.
 

މި ގޮތުން މި ޕްލޭނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ، އެކި ޚިދުމަތަށް ފްރިކުއެންސީތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވަ ގޮތާއި 
އެންސީތައް ޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތަށް މި ފްރިކުއި އެެނލޮގް އައި ޑޖިިއުސޫލުތަކާ ދޫކުރެވޭނޭ

.ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ގޮތްތަ ބެހޭގޮތުން  ފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރުމާމި ޕްލޭނަކީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް  ކެވެ
  މަގުދައްކައިދޭނޭ އެއްޗެކެެވ.

 
 

ވާތީ، ފްރިކުއެންސީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ކަށްޒިމްކުރާ ކަމަކާސްޓްކުރުމަށް ލާފްރިކުއެންސީ އެއް ލިބުމަކީ ބްރޯޑް
ފަރާތަކީ އެންމެ މަދުމިނުން ބްރޯޑްކާސްޓްުކރުގެ ލައިސަންސް އަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތެއްގެ ޝަރުތުތައް ކަމުގައި 

 ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތަކަށްވާން ޖެހެއެވެ.
 
 

ފްރިކުއެންސީގެ އަގުނެގުން ބިނާވެގެންވަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދޫކުރެވޭ ފްރިކުއެންސީއަށް ނެގޭ އަގާއި ކުރު 
.މުއްދަތަކަށް    ނެގޭ އަގުގެ މައްޗަށެވެ
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 ތަޢާރުފް .3
  

ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް ނުވަތަ ފްރިކުއެންސީތައް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހިމެނޭ މި ވަސީލަތަކީ ތަފާތު 
 ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތްތަކްެއ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޤުދުރަތީ މަދު ވަސީލަތެކެވެ.ޓެލެ
  

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކީ މުޅި ރޭޑިއޯ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމު
ކްރަމްގެ ތެރެއިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންކުރާ ވީނަމަވެސް، މި ސްޕެއޮތޯރީިޓ އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 

ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރެވޭ  ސްޕެކްޓްރަމް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ޤާނޫނުން އެގެން އޮވެއެވެ.
. ގޮތް ވިލަރެސްކުރުމަކީ އިންޓަފިޔަރަންސް ގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެކެ ވެ

އެއްވެސް ދެ ޓްރާންސްމިޓަރަކުން އެއް ފްރިކުއެންސީ އެއް ޓްރާންސްމިޓްކުރާނަމަ އެ ސިގްނަލް ލިބޭ 
ރިސީވަރއަކަށް އިންޓަފިޔަރަންސް އަރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މަދު ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ސާފު ސީދާ ގޮތެއްގައި 

އި އެންމެ އެފިޝަންޓް ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މީގެ ބޭނުންކުރުމަށާއި އިސްރާފު ކުޑަގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަ
ދޭނޭ ޚިދުމަތް ދިނުން ކަަށވަރު ކޮށްސަބަބުން މުޖުތަމަޢުއަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫނާރާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް 

 ކަމެކެވެ.
  
ެ ޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނަކީ ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންކުރެމޯލް ވޭޭ ފްރިކުއެންސީތައް

ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން ހެދުމުގެ ޒިންމާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ. މި ފްރިކުއެންސީތަކަކީ 
މިގޮތުން ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

 ވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުން ހިމެނެއެވެ.ސިޔާސަތުތަކާއި، ޤަ
  

ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމުގެ އުޫސލުތަކަށް އެއިރެއްގެ ހާލަތަށް ބަލައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެންނާނެއެވެ. މިގޮތުން 
.  ގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ ގުުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގެނެވޭނޭ ބަދަލުތަކެކެވެ
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  ރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތްބް .4
 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތަކީ ސީދާގޮތެއްގައި ޢާއްމުންނަށް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް މައްލޫމާތު ފޯރުވައިދޭ ސިގްނަލް އެއް 
. ޓެރެސްޓްރިއަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގައި މި ސިގްނަލް ފޮނުވެނީ މިކަމަށް  ޓްރާންސްމިޓްކުރެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ

ދުވެރިކޮށެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތުގައި އެއް ނުވަތަ ފްރިކުއެންސީތަކެއް މެކުއެންސީކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ފްރި
.  ހިމެނެނީ ރޭޑިއޯ އަދި ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތެވެ

  
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތަކީ އެއް ކޮޅަށް ދަތުރުކުރާ ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތެކެވެ. އަދި މިއީ ފްރިކުއެންސީ 

ޚެއް އެކުލެވިގެންވާ ޚިދުމަތެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދެވެންފެށި ވަޔަލެސް ޚިދުމަތަކީ ވެސް ބޭނުންކުރުމުގެ ދިގު ތާރީ
  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތެވެ.

 
. މި ޚިދުމަތް ފެށިފައިވަނީ އެންޕްލިޓިއުޑް  1940ރާއްޖޭގައި ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްވެގެން އައީ  ގައެވެ

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

 ގު ފަހިވެފައި ވެއެެވ.އަޑުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެ އިތުރު ޑޭޓާގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް ދެވޭނޭ މަފޮނުވޭ ސަބަބުން 
  

ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ސިނާއަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިކުރުމުގެގޮތުން 
ރާއްޖޭގައި ޑިޖިޓަލް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޝަނުން 

. ކުރަމުން ގެންދާ  ނެއެވެ
  

ޑިޖިޓަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަކީ އޭގެ ސަބަބުން ފްރިކުއެންސީގެ މަދު ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 
. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ހައި ޑެފިނިޝަން މަންޒަރާއި އިންޓަރެކްޓިވް  ބޭނުންކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިވެގެންދާނޭ ކަމެކެވެ

  ން ދާނޭ ކަމެކެވެ.ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ދޮރުވެސް ހުޅުވިގެ
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 ދޫކުރުންފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްރަމް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި  .5
  

  ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް 5.1
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ފްރިކުއެންސީ ސްޕެކްޓަރަމް މިހާރާއި ކުރިމަގުގައި ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތް އައި.ޓީ.ޔޫގެ ރޭޑިއޯ 

އެވެ. މި ގޮތުން  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތީން ބައްޓަންކުރާ ފަރާތަކީ  ރެގުިއލޭޝަންއާ
ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ ފްރިކުއެންސީތައް ޓެކްނޯލޮޖީތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި 

ފުޅާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ށް ބްރޯޑްކާސްޓްިނގ ދާއިރާއިތުރަ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތުގެ ލަފާ ކޮމިޝަނަށް ދިނުމާއި
. ވެސް އެ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައިފްރިކުއެންސީތައް ހުސްކުރުން  ހިމެނެއެވެ

 
 ސްޕެކްރަމް ބޭންޑް ޕްލޭން 5.2

ގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް  3އައި.ޓީ.ޔޫގެ ރޭޑިއޯ ރެގިއުލޭޝަންގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ރީޖަން 
ފައިވާ ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ލިބެންހުރި ހުރިހާ ންކުރެވިދާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްނުބޭ

 އި ވެއެވެ.ކޮށްފަފްރިކުއެންސީއެއް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން ކޮމިޝަނާއި ހަވާލު
 

އެންސީތަކުގެ ޗެނެލިންގ ޕްލޭން ންވާ ފްރިކުރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުމިހާރު ލިބެންހުރި ހުރިހާ ބޭންޑްތަކުގައި ބް
މި ފްރިކުއެންސީތައް ދޫކުރެވޭނީ ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ  އެއް ވަނީ ހެދިފައެިވެ.

.  ދަށުންނެވެ
  

  ރާނޭ އުސޫލުފްރިކުއެންސީ ދޫކު 5.3
ވާ ސިޔާސަތަކީ އެކަމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓިަނގ އަށް ބޭނުންވާ ފްރިކުއެންސީ ދޫކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތްތަަކށް ދޫކުރުމެވެ. މިގޮތުން ފްރިކުއެންސީގެ  ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކެއް
ހުޅުވާލަން ކަނޑައަޅާ އިރެއްގައި މިފަދަ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޑިމާންޑަށާއި މާކެޓްގެ މިންވަރަށްބަލައި 

.ލި .ނާވެފައި އޮންނާނީ ތިރީގައިވާ މައިހުށަހެޅުންތައް ބި ބޭނެއެވެ   ގަނޑު އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ
  

ރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުންތަކުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ފަ •
  އިސްކަން ދިނުން.

  .މަޢްލޫމާތު ހުށަހެޅުން އިވާ ގޮތުގެޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް ރޭވިފަ •
. އިޖްތިމަޢީ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ކުރެވިދާނޭ ކަންތަކުގެ މަޢްލޫމާތު •   ހުށަހެޅުން
ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި މިފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ސަބަބުން އިތުރު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންަނށް ފްރިކުއެންސީ  •

 .ހާމަކުރުން ބޭނުންކުރުމަށް ދެވޭނޭ ފުރުޞަތު
  .ންކޮށްގެން މަދުވެގެން އެއް ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުންފްރިކުއެންސީ ބޭނު •
 .ޅުންފްރިކުއެންސީ ހޯދުމަށް އަގެއް ހުށަހެ •
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  މަޢްލޫމާތު ފްރިކުއެންސީއަށް ހުޅުވާލާއިރު ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރާނެއެވެ. ތަފްސީލު ހުށަހެޅުންތައް ހުންނަންވާނޭގޮތުގެ 
ށް ދޫކުރެވޭނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ންގ ގެ އެހެން ޚިދުމަތްތަކަކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ފިޔަވައި ބްރޯޑްކާސްޓި

. ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތަށް ދޫކުރެވޭ ޓްް ރާންސްމިޓްކުރުމަށް ދެވޭ ފްރިކުއެންސީއެވެ
އެންސީ ފްރިކުއެންސީއަކީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަކިން އޮޕަރޭޓްކުރެވޭ ގޮތަށް ދޫކުރެވޭ ރޭޑިއޯ ފްރިކު

  އެވެ.
 

.  ފްރިކުއެންސީތަށް ބިނާވެފައި އޮންނަ ކެޓެގަރީ ތައް ހިމެނޭ ތާވަލެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ
 

 ޚިދުމަތުގެ ބާވަތް ސަރަހައްދު މުއްދަތުލައިސަންސްގެ 
  /ޕްބްލިކް ސަރވިސް މުޅި ރާއްޖެ އަހަރު 10

 ކޮމަރޝަލް

 ރޯޑްކާސްޓިންގކޮމިއުނިޓީ ބް ކަނޑައެޅޭ ކުދި ސަރަހައްދުތައް އަހަރު 3

 ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ މުޅި ރާއްޖެ އަހަރު 10

 ޓެކްނޮލޮޖީ ޓެސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަރަހައްދަކަށް  މަސް 3
 
 
 

 އިންޓަފިޔަރަންސް ކޮންޓްރޯލްކުރުން 5.4
ން ޔަރަންސް ނާރާނޭކަފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ މުހިއްމު އެއް ޚިދުމަތަކީ އިންޓަފި

ންކުރާ ނުމާއި ފްރިކުއެންސީ މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހުއްދަނެތި ފްރިކުއެންސީ ބޭނުކަށަވަރުކޮށްދި
.ފަރާތްތައް ހޯދައި ފިޔަވަ  ޅު އެޅުމެވެ

  
ގައި  ފްރީކުއެންސީ ބޭނުންކުރާ ސްޓޭޝަންއެއްގައި ޓްރާންސްމިޓްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރާންސްމިޓަރ

ޓްޕުޓް ޕަވަރ، މޮޑިއުލޭޝަން އަދި ފްރިކުއެއްސީގެ އެކިއުރަސީ ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ. މި ބޭނުންކުރެވޭނޭ އައު
.   މަސައްކަތަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ހިންގާ މަސައްކަތެކެވެ

  
  ބޭންޑްތައް ފްރިކުއެންސީބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ކަނޑައެޅޭ  5.5

ނެލްތައް ބަހާލެވޭ ގޮތް ތަކާއި އެ ފްރިކުއެންސީތަކުގެ ޗެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފްރިކުއެންސީ
. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކަނޑައަޅާ .ބީ.ޔޫ އިން ނެވެ ފައިވަނީ އައި.ޓީ.ޔޫ އިންނެވެ. އަދި ސަރަހައްދީ ފެނވަރެއްގައި އޭ

 ޚިދުމަތްތައް ފުޅާ ސަރަހައްދަކަށް ފޮނުވުމުގައި މަތީ ޕަވަރެއް ބޭނުންވާތީ މީގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނޭ
އޮތޯރިޓީއާއެކު ވިލަރެސް ކުރުމަކީ  ޝަންސްްއިންޓަފިޔަރަންސްގެ މައްސަލަތަކަށް ޖާގަ ހަނި ކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭ

 އަބަދުވެސް ކުރަން ޖެހޭނޭ ކަމެކެވެ.
. 
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 . ށް ކަަޑިޖިޓަލް ޓެކްނޯލޮޖީތަފްރިކުއެންސީ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެއް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ
މިކަމަށް ވެސް ފުރުޞަތު  ދުމަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަނުންވަނީބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚި

.ފަހިކޮށް   ދީފައެވެ
 

ބްރޯޑްކާްޓިންގ ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތައް ތިރީގައިވާ ތާވަލްގައި އެ  ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ
 ވަނީއެވެ

 
 

އެންސީ ބޭންޑް (މެގަ ހަރޓްޒް)ފްރިކު ބޭންޑްވިތް (ކިލޯ ހަރޓްޒް)  ޚިދުމަތް
 )މީޑިއަމް ވޭވްއޭ.އެމް ( 1.6065 – 0.5265 10

180 or 300 88 – 108 ްއެފް.އެމ  
  އެނެލޮގް ޓީވީ 230 – 174 8000
  ޓީވީ އެނެލޮގް އަދި ޑިޖިޓަލް  790 – 494 8000

  
 .އެވަނީއެވެ ގައި 1މަތީގައިވާ ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކުގެ ޗެނެލް ޕްލޭން އެނެކްސް 

  
  ގައި އެވަނީއެވެ. 2މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްރިކުއެންސީތައް އެނެކްސް 

  
 

 ފްރިކުއެންސީގެ ފީ ތާވަލް .6

  
  ބެހިގެންވަނީ ދެ ބަޔަކަށެވެ.  ފްރިކުއެންސީގެ ފީ

 )(މިއީ ހުށަހެޅުމާއެކު ހުށަހަޅާ އަގެވެ ޅާ އަގުފްރިކުއެންސީ ހޯދުމަށް ހުށަހަ .1
 ފްރިކުއެންސީގެ އަހަރީ ފީ .2

 
  އަހަރީ ފީ (ރުފިޔާ)  ސަރަޙައްދު/ދާއިރާ

  އެފް.އެމް ޗެނެލް   ޓީވީ ޗެނެލް 

  ރ. 50،000  ރ.250،000  މުޅި ރާއްޖެ

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

/ކޮމިއުނިޓީ    ރ.2،000  -  ވަކި ރަށެއް
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  ޗެނެލް ޕްލޭން ފްރިކުއެންސީ – 1އެނެކްސް 
  

  ޗެނެލް ޕްލޭން އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ
Frequency  Nationwide  Male'  Allocations outside Male 

89.0  VOM       

89.2  VOM       

89.4          

89.6          

89.8          

90.0  VOM       

90.2  VOM       

90.4          

90.6          

90.8          

91.0  Rajje FM       

91.2  Rajje FM       

91.4          

91.6          

91.8          

92.0  BIG       

92.2          

92.4          

92.6     Wave Networks    

92.8          

93.0          

93.2          

93.4          

93.6     Asna    

93.8          

94.0          

94.2          

94.4          

94.6     7 Continents  Pictureland (Seenu, Gnaviyani, Haa dhaal)) 

94.8          

95.0  MMC       

95.2  MMC    

95.4          

95.6          

95.8          

96.0  Atoll Wave       
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96.2  Atoll Wave       

96.4          

96.6          

96.8          

97.0     Faraway  6‐04‐
11    

97.2          

97.4          

97.6          

97.8          

98.0  Can be opened     Opened for bidding on 18 March 2012  

98.2  Can be opened       

98.4          

98.6          

98.8          

99.0  Can be opened     Opened for bidding on 18 March 2012  

99.2  Can be opened       

99.4          

99.6          

99.8          

100.0  Can be opened     Opened for bidding on 18 March 2012  

100.2  Can be opened       

100.4          

100.6          

100.8          

101.0  Can be opened     Opened for bidding on 18 March 2012  

101.2  Can be opened       

101.4          

101.6          

101.8          

102.0  Can be opened       

102.2  Can be opened       

102.4          

102.6          

102.8          

103.0  Can be opened       

103.2  Can be opened       
105‐108  Reserved for Community Broadcasting 
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  ޓީވީ ފްރިކުއެންސީ ޗެނެލް ޕްލޭން
 

Channel  Lower 
Fcy  

Upper 
Fcy  Video Carrier  Status 

5  174  181  175.25  Assigned to MNBC 
6  181  188  182.25    
7  188  195  189.25  Assigned to MNBC 
8  195  202  196.25    
9  202  209  203.25    
10  209  216  210.25    
11  216  223  217.25    
12  223  230  224.25    
           
27  518  526  519.25  Opened for bidding on 18 March 2012  
28  526  534  527.25  Opened for bidding on 18 March 2012  
29  534  542  535.25  Opened for bidding on 18 March 2012  
30  542  550  543.25  Assigned to Atoll TV 
31  550  558  551.25  Assigned to Atoll TV 
32  558  566  559.25    
33  566  574  567.25    
34  574  582  575.25    
35  582  590  583.25    
36  590  598  591.25 
37  598  606  599.25    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ފްރިކުއެންސީ ޕްލޭން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 12
   

  މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ފްރިކުއެންސީ ތައް -  2އެނެކްސް 
 

  މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފްރިކުއެންސީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
  

 އެފް.އެމް ރޭޑިއޯ

 ފްރިކުއެންސީ (މެގަ ހަރޓްޒް) ސްޓޭޝަންގެ ނަން ސަރަހައްދު

 89.0 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މުޅި ރާއްޖެ

 89.2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ޅި ރާއްޖެމު

 90.0 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މުޅި ރާއްޖެ

 90.2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު މުޅި ރާއްޖެ

  91.0 ރާއްޖެ އެފް.އެމް މުޅި ރާއްޖެ
  91.2 ރާއްޖެ އެފް.އެމ މުޅި ރާއްޖެ
  92.0 ބިގް އެފް.އެމް މުޅި ރާއްޖެ

)ވޭވް ނެޓްވަރކްސް (އެޗް އެފް މާލޭ ސަރަހައްދު .އެމް 92.6  
  93.6 ކެޕިޓަލް ރޭޑިއޯ މާލެ ސަރަހައްދު

  94.6 ސަން އެފް.އެމް މާލެ، ސ. ޏ. ހދ.
.އެމް މުޅި ރާއްޖެ   95.0 ދިއެފް
.އެމް މުޅި ރާއްޖެ   95.2 ދިއެފް
  96.0 އެޓޯލް ރޭޑިއޯ މުޅި ރާއްޖެ
  96.2 އެޓޯލް ރޭޑިއޯ މުޅި ރާއްޖެ

.އެމް މާލެ ސަރަހައްދު   97.0 ފާއަވޭ އެފް
  
  ގެ ޚިދުމަތް ޓީވީ

) ސްޓޭޝަންގެ ނަން  ޗެނަލް ކެރިއަރ ފްރިކުއެންސީ (މެގަ ހަރޓްޒް

 ލޯވަރ އަޕަރ

.ސީ .އެން.ބީ  5 174 181 އެމް

.ސީ .އެން.ބީ  7 188 195 އެމް

 30 542 550 އެޓޯލް ޓީވީ

 31 550 558 އެޓޯލް ޓީވީ

 
 
 
 


