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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ވިއްކުމުގެ އުސޫލް

 .1ތަޢާރަފް
މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޕާޓީތަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއާ ޓައިމް ވިއްކުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެވެ .މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު
ވިއްކުމުގެ އުސޫލް" މިހެންނެވެ.

 .2ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުން
އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާ
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އަދި ޕާޓީތަކަށް 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.
 .2ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވަގުތު ގަތުމުންނެވެ.
 .0ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވިއްކާފައިވާ ވަގުތެއް ނަމަ އެކަން އެ ޕްރޮގްރާމެއް ދައްކާ ވަގުތު ޓީވީން އެނގެން ހުންނާނެ އެވެ.
 .4ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ޕާޓީން ތައްޔާރުކޮށްގެން ގެންނަ ކޮންޓެންޓްތައް ދައްކަން ތާވަލުކުރާ ދުވަހުގެ އެންމެ މަދުވެގެން ހަތް
ދުވަސް ކުރިން ،ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރެވޭނެ ފޯމެޓެއްގައި ގެނެސްދޭންވާނެ އެވެ.
 .5އެއްވެސް ކޮންޓެންޓެއް ނުދައްކަން ނިންމައިފި ނަމަ ،އެކަން ކެންޑިޑޭޓަށް އަންގާނެ އެވެ.
 .6ކެންޑިޑޭޓަށް ދީފައިވާ ވަގުތު ބޭނުންކުރާކަން ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ދޫކުރާ ފޯމެއްގަ އެވެ .އަދި
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފި ނަމަ ،ބަދަލުގައި އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ އެވެ.
 .7އިވެންޓެއް ލައިވްކޮށް ދެވޭނީ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ.
 .8މި އުސޫލުން ވަގުތު ވިއްކާނީ ވަގުތު ނަގާ ފަރާތުން ގެނެސްދޭ ކޮންޓެންޓަށް އެ ފަރާތަކުން ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ނަގާ
ގޮތަށެވެ.
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 .9އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ  03ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓީވީން ވަގުތު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި
ޕާޓީތަކުން ،މާޗް  13ވަނަ ދުވަހުގެ  16:33ގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.
 .13މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވަގުތު ވިއްކާއިރު ،އެއް ޕެކޭޖެއް ނަގާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ތަރުތީބު ކުރުމުގައި
އިސްކަން ދޭނީ ވަގުތު ގަތް ތަރުތީބުންނެވެ.

 .3ވަގުތު ވިއްކުމަށް ޕެކޭޖްތައް ބަހާލާފައިވާ ގޮތާއި އަގުތައް
ރައްޔިތުންގެ ޕެކޭޖް :މި ޕެކޭޖްގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖެ ޓިވީގެ ފްލޯޓިން (ގޯލްޑް އަދި ސިލްވަރ) ޕެކޭޖުން  5ސްލޮޓް އަދި
ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރި ހަފުލާ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ދިނުމެވެ .މި ޕެކޭޖުގައި ދާއިރާގެ ވާހަކަ އަދި އެހެން ޕްރޮގްރާމަކުން
އެއް ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.
އަގު 125،333 :ރުފިޔާ
ރިޔާސަތު ޕެކޭޖް :މި ޕެކޭޖްގައި ރާއްޖެ ޓިވީގެ ފްލޯޓިން (ގޯލްޑް އަދި ސިލްވަރ) ޕެކޭޖުން  4ސްލޮޓާއި ބްރޯންޒް
ޕެކޭޖުން  1ސްލޮޓް އަދި ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރި ހަފުލާ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ދިނުމެވެ .މި ޕެކޭޖުގައި ދާއިރާގެ ވާހަކަ
ޕްރޮގްރާމުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.
އަގު 95،333 :ރުފިޔާ
ބަރުލަމާނު ޕެކޭޖް :މި ޕެކޭޖްގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖެ ޓިވީގެ ފްލޯޓިން (ސިލްވަރ) ޕެކޭޖުން  0ސްލޮޓާއި ބްރޯންޒް
ޕެކޭޖުން  2ސްލޮޓް އަދި ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކުރި ހަފުލާ ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށް ދިނުމެވެ .މި ޕެކޭޖުގައި ދާއިރާގެ ވާހަކަ
ޕްރޮގްރާމުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.
އަގު 65،333 :ރުފިޔާ


މި ޕެކޭޖްތަކުގެ އިތުރުން ،ކެންޑިޑޭޓް ނުވަތަ ޕާޓީ އާއި ރާއްޖެ ޓީވީއާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން އެއްބަސްވެވޭ
ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ހެދިދާނެ އެވެ.

 .4ޕާޓީ އަދި ކެންޑިޑޭޓުން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް
 .1ކެންޑިޑޭޓްގެ އިސްތިހާރު އަދި އެހެން ކޮންޓެންޓެއް ވެސް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގާނޫނަކާ ހިލާފުވެގެން ނުވާނެ އެވެ.
 .2ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އިސްތިހާރުގައި އާންމުންނަށް އޮޅުން އަރާފަދަ މައުލޫމާތެއް ހިމެނިގެން ނުވާނެ އެވެ.
 .0ކެންޑިޑޭޓަކީ އޭނާ ތަމްސީލްކުރާ ޕާޓީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއެއް ،ނުވަތަ ފަރާތެއްކަން ދައްކުވައިދޭ ލިޔުމެއް ،ލޯގޯއެއް،
ނުވަތަ އެހެން ކޮންޓެންޓެއް ވެސް އިސްތިހާރުގައި ނުވަތަ އުފައްދާ ކޮންޓެންޓްގައި ހުރެގެން ނުވާނެ އެވެ.
 .4މިފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ހުރިހަ ނަމަ ،އެކަން ކެންޑިޑޭޓަށް އަންގަންވާނެ އެވެ.
 .5މި އުސޫލާ ހިލާފު ކޮންޓެންޓެއް ،އިސްތިހާރު އޮންއެއާއިން ނެގުމުގެ އިހްތިޔާރު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.
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 .5ކެންޑިޑޭޓަކަށް 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
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިން އިސްތިހާރު ދެއްކުމާއި އިވެންޓްތައް ލައިވްކުރުމުގެ ކޮންފަމޭޝަން ފޯމް
.1

ކެންޑިޑޭޓްގެ މައުލޫމާތު

ކެންޑިޑޭޓްގެ ދާއިރާ އާއި ނަން.............................................................................................................. :
.2

ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތް

ނަން .................................. :އެޑްރެސް ................ .................. :އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު.................................:
.3

އިސްތިހާރު ދައްކަން ފަށާ ތާރީޚް ،އަދި ނިންމަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް.......................................................................... :

.4

ޕެކޭޖް
ރައްޔިތުންގެ ޕެކޭޖް:

.5

ބަރުލަމާނު ޕެކޭޖް:

ރިޔާސަތު ޕެކޭޖް:

އެހެން ފުރުސަތު
ފްލޯޓިން (ދުވާލަކު ތިން ފަހަރު)
ފްލޯޓިން (ދުވާލަކު ފަސް ފަހަރު)
ފްލޯޓިން (ދުވާލަކު  11ފަހަރު)
އިވެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން
އިވެންޓް ދައްކަން ބޭނުންވާ ތާރީޚް.....................................................................................................:
އިވެންޓް ބާއްވާ ތަން............................................................................................................... :

.6

އޮފިސް ބޭނުމަށް
ފޯމް ބަލައިގަތް ސްޓާފް.................................... :

ޕެކޭޖްގެ ޖުމުލަ އަގު............................................. :

އިސްތިހާރު ހަވާލުވި ސްޓާފް................................ :

އިސްތިހާރާ ހަވާލުވި ސްޓާފްގެ ސޮއި................................ :

ފޯމް ބަލައިގަތް ތާރީޚް............................................................................................................... ،:
މާކެޓިން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ސޮއި އަދި ބަލައިގަތް ތާރީޚް.......................................................................................:
އޮންއެއަރ ހެޑްގެ ސޮއި...............................................................................................................:
އިތުރު މައުލޫމާތު........................................................................................................... .........:
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