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ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދިނުމުގެ އުސޫލް
 .1ތަޢާރަފް
މިއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާއި ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމާއި ،ކޮންޓެންޓް
ގެނެސްދިނުމުގައި ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ރާއްޖެއެމްވީ އިން އަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު އުސޫލެވެ .މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ
"ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސް ދިނުމުގެ އުސޫލް" މިހެންނެވެ.
 .2މަގުސަތު


ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ރާއްޖެ އެމްވީގެ ނޫސްވެރިންނަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ހަބަރުތަކާއި
މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭނެ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން



މިނިވަންކަމާއެކު ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން އަންގައިދީ ،ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން



ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ވިއްކާނެ އުސޫލާއި އަގުތައް ބަޔާންކުރުން

 .2ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުން
އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ
އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ދޫކުރާނެ އެވެ .އެ ފުރުސަތު ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.
 .1ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އާންމު ނިއުސް
ބްލެޓިންތަކާއި ޝެޑިއުލްގައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބުރުނާރާ ގޮތަށެވެ.
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 .2ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްލޮޓެއްގެ އެންމެ ދިގުމިނަކީ  54މިނެޓެވެ .ނަމަވެސް މި އުސޫލުގައި އެހެން
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ އެގޮތަކަށް އަމަލުކުރާނެ އެވެ.
 .0ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ.
 .5ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވިއްކާފައިވާ ވަގުތެއް ނަމަ އެކަން އެ ޕްރޮގްރާމެއް ދައްކާ ވަގުތު ޓީވީން އެނގެން ހުންނާނެ އެވެ.
 .4ވިއްކާފައިވާ ވަގުތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާނީ އެ ޕާޓީއަކުން އުފައްދައިގެން ގެންނަ ކޮންޓެންޓެވެ .ނަމަވެސް ،އެ
ކޮންޓެންޓަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީއަށް
ފެތޭ ކޮންޓެންޓެއްތޯ ބަލާނެ އެވެ.
 .6ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ޕާޓީން ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެންނަ ކޮންޓެންޓްތައް ދައްކަން ތާވަލުކުރާ ދުވަހުގެ އެންމެ މަދުވެގެން ހަތް
ދުވަސް ކުރިން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ ފޯމެޓެއްގައި ގެނެސްދޭންވާނެ އެވެ.
 .7އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ނުދައްކަން ނިންމައިފި ނަމަ ،އެކަން ކެންޑިޑޭޓަށް އަންގާނެ އެވެ.
 .8ކެންޑިޑޭޓަށް ދޭ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުގައި
 .9އެ ފުރުސަތު ޕާޓީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ،ރެލީ ،ޖަލްސާ އަދި އެ ނޫން ވެސް ބައްދަލުވުމެއް ދެއްކި ދާނެ އެވެ.
ނަމަވެސް ކެންޑިޑޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ އިސްތިހާރު އެކަނި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި  54މިނެޓް ނުދެއްކޭނެ އެވެ.
 .13ކެންޑިޑޭޓަށް ދީފައިވާ ވަގުތު ބޭނުންކުރާކަން ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ދޫކުރާ ފޯމެއްގަ އެވެ .އަދި
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފި ނަމަ ،ބަދަލުގައި އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ އެވެ.
 .11ވަގުތު ވިއްކާ އުސޫލާއި އަގުތައް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާނެ އެވެ .އަދި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް
ނުވަތަ ކެންޑިޑޭޓް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީން ނުވަތަ ކެމްޕެއިން އެޖެންޓް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އަގު ރޭޓް ދޭނެ އެވެ.
 .12މި އުސޫލުން ވަގުތު ވިއްކާނީ ވަގުތު ނަގާ ފަރާތުން ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓަށް އެ ފަރާތަކުން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ނަގާ
ގޮތަށެވެ.
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 .3ވިއްކާ ވަގުތާއި އަގުތައް



ވަގުތު

ސްލޮޓްގެ ދިގުމިން

އަގު(ރުފިޔާ)

16:33 - 13:03

 54މިނެޓް

ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ

36:33 – 20:33

 54މިނެޓް

 2މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންޑިޑޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ދައްކާ އިސްތިހާރު ދެއްކުމަށް ވަގުތު ވިއްކާނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިކުންތަކަށް 2،333
ރުފިޔާގެ (ދެ ހާސް ރުފިޔާ) ރޭޓުންނެވެ.

ކެމްޕެއިންގެ ފަހު  11ދުވަހު (ސެޕްޓެމްބަރު  22-12އަށް) ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތައް



ވަގުތު

ސްލޮޓްގެ ދިގުމިން

އަގު(ރުފިޔާ)

16:33 - 13:03

 54މިނެޓް

 1.5މިލިއަން ރުފިޔާ

32:33 – 20:33

 54މިނެޓް

 2.4މިލިއަން ރުފިޔާ

36:33 - 32:33

 54މިނެޓް

 1މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންޑިޑޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ދައްކާ އިސްތިހާރު ދެއްކުމަށް ވަގުތު ވިއްކާނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިކުންތަކަށް 0،333
ރުފިޔާގެ (ތިން ހާސް ރުފިޔާ) ރޭޓުންނެވެ.

ކެމްޕެއިންގެ އެންމެ ފަހު ދެ ދުވަހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތައް



ވަގުތު

ސްލޮޓްގެ ދިގުމިން

އަގު(ރުފިޔާ)

16:33 - 13:03

 54މިނެޓް

 2މިލިއަން ރުފިޔާ

32:33 – 20:33

 54މިނެޓް

36:33 - 32:33

 54މިނެޓް

 054މިލިއަން ރުފިޔާ
 154މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންޑިޑޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ދައްކާ އިސްތިހާރު ދެއްކުމަށް ވަގުތު ވިއްކާނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިކުންތަކަށް 5،333
ރުފިޔާގެ (ހަތަރު ހާސް ރުފިޔާ) ރޭޓުންނެވެ.
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ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ އަގުތައް



ވަގުތު

ސްލޮޓްގެ ދިގުމިން

އަގު(ރުފިޔާ)

16:33 - 13:03

 54މިނެޓް

 0މިލިއަން ރުފިޔާ

32:33 - 20:33

 2ގަޑިއިރު

 4މިލިއަން ރުފިޔާ

36:33 - 32:33

 54މިނެޓް

 2މިލިއަން ރުފިޔާ

ކެންޑިޑޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ދައްކާ އިސްތިހާރު ދެއްކުމަށް ވަގުތު ވިއްކާނީ ކޮންމެ ފަހަރަކު ސިކުންތަށް 4،333
ރުފިޔާގެ (ފަސް ހާސް ރުފިޔާ) ރޭޓުންނެވެ.



ވަގުތު ގަތުމަށް ފަހު ޕްރޮގްރާމެއް ،ނުވަތަ ކޮންޓެންޓެއް ދެއްކުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ އެ
ކޮންޓެންޓް މަޑުޖައްސާލުމުގެ އިހްތިޔާރު ލިބިގެންވެ އެވެ.

 .4ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ކެންސަލްކުރަން ޖެހުން ،ނުވަތަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުން
މި އުސޫލުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް މެދުވެރިންވެއްޖެ ނަމަ ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު
ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ލިބިގެންވެ އެވެ .ވަގުތު ކެންސަލްކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކާއި
ގޮތަށެވެ.
 .1ބްރޭކިން ނިއުސްއެއް އައުން
 .2އިވެންޓެއްގެ ނިއުސް ވާރތިނަސް އަށް ބެލުމަށް ފަހު އެ އިވެންޓެއް ނުވަތަ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް
ލައިވްކުރަން ނިންމުން
 .0ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފުވުން
 .5މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ކެންސަލްކުރާ ވަގުތުގެ ބަދަލު ފުރުސަތު ދޭނެ އެވެ .ނަމަވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ގަބޫލު
ކުރެވި ކެންސަލްކުރާ ކޮންޓެންޓެއް ދެއްކުމަށް ދެ ވަނަ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ އެވެ.
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