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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު
                                                              މާލެ 

 

 އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 
 

 1-   ބްރޮޑްކާސްޓްކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ  އިޝްތިހާރު އެނައުންސްމަންޓް ފަދަ ތަކެތި 
  

ޑްކާްސޓް ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ިއޝްތިހާރު ެއނަުއންސްަމްނޓް ފަދަ ތަކެތި ން ބްރޯދިވެިހރާއްޖޭގެ އަޑު   1.1
ނަޑއަޅާ ަވޤުތަށްވުރެ ސިކުންތަށް ަތއްޔާރުކުރާ ިއޝްތިހާރެއް ނުވަތަ  15މިާސލަކަށް . ިދގުެވެގން ުނާވނެެއވެ ކަ
ސިކުންތުގެ އިޝްިތާހރެއްގެ  30ހާރެއް ދެން ބެލޭނީ ިސކުންތު ދިުގިވނަމަެވސް ެއިއޝްތި 1އެަނއުްނސްަމންޓެއް 

މިނެޓަށްވުރެ  1ްބރޮޑްކާސްޓްކުރުމަށް ތައްޔާުރކުރާ އެްއވެްސ އިޝްތިހާެރއް ުނވަތަ ެއނަުއންސްަމްނޓެއް . ގޮތުަގެއވެ
.  ދިުގވެެގްނނުާވނެެއވެ  

 
ްސޓް ކުރުމަށް ގެްނނަ ތަކެިތ ޑްކާމިޤަާވޢިދުގެ ދަށުްނ އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކޮްށެގން ބްރޯ  1.2  
ިރން އިތުރު މަްއަސލައެްއނެތި ގަޑިިއރުގެ ކު 48ކާސްްޓކުރުމަށް ބޭނުންވާ ުދަވހެްއގެ ެއގަޑިެއްއގެ ބްރޯޑްއެ

. ޑްކާސްޓްކުރެވޭފަދަ ފެްނވަރަކަށް ތަްއޔާރުކޮށް ސްްކރިޕްޓާއެކު ިދވެހިާރއްޖޭގެ އަޑަށް ހުަށހަަޅންާވެނއެވެ ބްރޯ  
 

ރު ުނވަތަ އެަނއުްނސްަމންޓްފަދަ ތަކެތީގައި ަލވަެއއް ، އަމިއްލައަށް ތަްއާޔރުކޮށްގެން ެގންނަ އިޝްިތހާ  1.3  
ްޑކާސްޓް ކުރުމާމެދު ްއވިޔަްސ ހިމަނާފަިއާވނަމަ އެެއްއެޗއްގެ ވެރިފަާރތުން އެބްރޯޖެޅެމެއް ، ފަިރއްސެއް އަދި ބަން

ތަކެތި ކާބޯ. ޢިއުތިރާޟެްއ ނެތްކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިލޔުމެއް ިދވެިހރާއްޖޭގެ އަަޑށް ހުށަަހޅާްނވާެނެއވެ
ޑްކާސްޓްކުރުމަށް ބްރޯ ައދި . އިޝްތިހާރުުކރާނަމަ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ދޫކުރައްވާފަިއވާ ުހއްދަ ހުަށހަަޅންޖެޭހނެެއވެ

.   ޑްކާސްޓްކުރެވޭ ެފންަވރުގެ ތަެކއްޗަްށާވންާވެނއެވެގެްނނަ ތަކެްއޗަކީ ބްރޯ  
 
 
 

  

 2-  ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފް މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ގެންނަ އިޝްތިހާ ރު  އެނައުންސްމަންޓް ފަދަ ތަކެތި 
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ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ގެްނނަ ިއޝްތިހާރު ެއނަުއންސްަމްނޓްފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުުމގައި ޙަީޤޤަތާ ޚިލާފް   2.1

މިސާލަކަށް ވިއްކާ މުދަެލއްަގއި ުނވަަތ ދޭ ޚިދުމަތެްއގައި . އެްއވެސް މަުޢލޫމާތެއް ހިަމނާފައި ޮއެވެގންުނާވނެެއވެ
މޮުޅ ސިފަތަކެއް ނުވަތަ ެފްނަވރެއް ، އަދި ގަްނަނން ލިެބންެނތް އެްއެޗއް ުނވަތަ ިލބެންނެތް ޚިުދމަތެއްގެ  ނެތްފަދަ

މިފަަދ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމަަނއިެގން ތަްއޔާރުޮކ◌ޮށްގެން ެގްނނަ ެއއްެވސް އެްއޗެއް . މަޢުލޫމާތު ހިމަނަިއެގންުނާވނެެއވެ
އަިދ ނޭނގި . އަޑަށް ެއނިގއްެޖނަމަ ބަލައެއްުނަގެނވޭެނެއވެ އެއީ އެފަަދ އެއްެޗއްކަްނ ދިވެހިާރއްޭޖގެ، 
ޑްކާސްޓްކުރެުވނުކަމުގަިއވިަޔސް އެކަުމގެ ފުރިހަމަ ިޒންމާ އިޝްިތހާރު ުނވަތަ އެަނއުްނސްަމންޓްގެ ވެރިަފރާތުން ބްރޯ

ންޓެއް ރޭިޑޯޔއިން އެއިޝްތިާހރެއް ުނވަތަ އެަނއުްނސްމަ މިފަދަ މައްސަލަެއއް ދިމާވެއްެޖނަަމ . އުފުލަންޖެޭހެނއެވެ
.ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން ވަޤުުތްނ ހުއްޓާލެޭވެނއެވެ  

 
ގަިއވާ ފަދަ ސަބަބެއް މެދުވެިރވެެގން  އިޝްތިހާރު ނުވަތަ ެއނަުއންސްަމންޓްފަދަ އެްއޗެއް  2.1  2.2
ފައިސާެއްއ  ޑްކާސްޓްކުރުން ުހއްޓާަލން ޖެިހއްޖެަނމަ އެހުއްޓާެލވޭ ިހސާބުން ފެށިގެން ބާކީ އެއޮތް ވަޤުތަަކށްބްރޯ

. އަނބުރާ ނުެދވޭެނެއވެ  
 

 3-   އިޝްިތހާރު ނުކުެރޭވނެ ތަކެތި 
 

އިސްާލމްދީނާއި ާރްއޖޭގެ ާޤނޫާނިއ ޤަވާޢިދާ ޚިާލފަށް އަދި ާރއްޖޭގެ ާއދަކާދަތަކާއި ޚިލާފްވާފަދަ އެްއެވސް   3.1
.  އެްއޗެއް ެއްއވެސް ، ެއްއވެސް ޚިދުމަެތއް ުނވަތަ ެއއްެވސް ކަމެއް   

 
ގެ މެދުަގއި ާޢއްމުކޮށް އިްޝތިހާރުކުރުމަްށ ހަމަނުޖެުހްނ އުފެދޭފަދަ ނުވަތަ އަދަީބ އަދި އަޚުލާީޤ ގޮތުން މީހުން   3.2

.   އިޝްތިހާރުުކރުން ަރނަގުޅނޫން ަކންތަްއތަކާއި ތަކެތި  
 

. ބިޑި ، ސުއްޓާ ، ސިގިރޭޓް ައިދ ދުންފަތާ ުދންފަތާުގޅޭ ެއއްެވސް ބާވަެތއް   3.3  
 

.ނާކުޑަކުދިްނގެ ކާ  3.4  
 

. ޑޮކްޓަރެއްގެ ބޭްސސިޓީއަކާ ނުަލއި ވިއްުކން މަނާ ބޭސް  3.5  
 4-  އިޝްތިހާރު އެނައުންސްމަންޓްފަދަ ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ތައްޔާރުކޮށްދިނުނ◌ް 
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ތައްޔާރުކުރަނަ ބޭުނންވާ އިޝްިތހާރު  ުނވަަތ އެަނއުްންސމަންޓްަގއި ިހމަނަން ޭބނުްނވާ މަޢުލޫމާތު   4.1
. ެގ ވެރިފަރާުތްނ ލިޔުމުން ިދވެހިާރއްޖެގެ އަޑަށް ހުަށހަަޅންާވެނއެވެ އިޝްތިހާރު   

 
މިޤަާވޢިދުގެ ދަށުްނ ދިވެހިާރއްޭޖގެ އަުޑން  ަތއްޔާރުކޮށްފަިއވާ އިޝްިތާހރު އެަނއުްނސްމަންޓްފަދަ  އެއްެޗއް   4.2
ާވނީ ދިެވހިާރްއޖޭގެ އަުޑގެ ދިވެހިާރއްޭޖގެ އަޑު ފިަޔަވއި އެެހންަތެނއްަގއި އިޝްިތހާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުަރން ، 

. ހުއްަދއެއް ިލޔުމަކުން ލިިބގެްނެނވެ  
 

ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަުޑން ތަްއޔާރުުކރާ އެަނއުްނސްމަންޓާއި ިއޝްތިހާރުފަަދ ތަކެތި ތައްާޔރުކުރުމުގައި   4.3
ިއޝްތިހާރު ދިވެިހރާއްޭޖެގ އަޑުގެ މުަޥްއޒަފުްނނޫން ެއހެން ފަރާެތްއ ނުވަތަ ފަާރތްތަކެއް ބޭުނންކުރުމަށް 

ތައްޔާރުކުރުަމށްއެދޭ ފަރާުތން ބޭުނންާވަނމަ ، އެބޭނުްނކުރެވޭ ފަރާަތކަށް އުޖޫރަެއއް ދޭންެޖހިްއޖެ ޙާލަތެއްަގއި 
. ރުކުުރާވ ފަރާތުގެ ކަމެކެވެޔާއެފަރާތުން ަކނަޑައޅާ އުޫޖރައެއް އެފަރާތަށް ދިނުމަީކ އިޝްތިހާރު ތައް  

 
ރުފިޔާ 1000/ - ުނވަތަ އެަނއުްނސްަމންޓެއް ތަްއާޔރުކޮށްދެޭވނީ  ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަުޑން އިޝްިތާހރެއް  4.4  
ނަމަެވްސ ވަކި އެަނުއންސަރަކު ޭބނުންކޮްށެގން ވަކި ބާވަތެްއެގ މިއުޒިކެއް . އަށެވެ) އެއްހާސް ރުފިޔާ (  

 1500 /-ހި◌ިމެުނން ަފދަ ވަކި ޚާްއޞަ ގޮތަކަށް އިޝްތިހާރު ނުވަތަ ެއނަުއންސްަމންޓެްއ ތައްޔާރުކޮްށދެޭވނީ 
 ރުފިޔާ 

ައދި ިމގޮތަށް ތަްއާޔރުކުރެވޭ ިއޝްތިހާރު ، އެަނއުްނސްަމންޓްގެ ރެކޯިޑންގ ، . ރުފިޔާއަށެވެ) ފަނަރަސަޭތކަ ( 
އަށް ) ތިރީސްފަސް ރުިފޔާ ( ރުފިޔާ  35/ - އިޝްތިހާުރެގ ވެރިފަރާުތްނ ބޭނުްނވާނަަމ ސީޑީ ެގނަުއމުން 

      . ރެކޯޑްކޮށްދެޭވނެެއވެ
 

ބަދަލުކުރަްނ ބޭނުްނވެއްެޖނަމަ އެަނުއންސްަމންޓެްއ  ، ގެ ދަށުްނ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އިޝްތިާހރު މިޤަާވޢިދު  4.5
ގަޑިއިރުކުިރން ލިޔުމަކުން  48އެބަދަލުކުރަްނ ބޭނުްނވާޮގުތގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން ބޭނުްނވާ ަގިޑއެްއގެ 

ދުއިަސއްތަ ( ރުފިޔާ  200/ -ކޮްނމެ ފަހަރަކު  މިގޮތުން ަބދަލުކުރާ. ދިވެިހރާއްޭޖެގ އަޑަށް ހުަށަހޅަންެޖހޭެނެއވެ
. އިޝްތިހާރު ނުވަތަ ެއނަުއންސްަމންޓްެގ ވެރިފަރާުތްނ ދިވެހިާރއްޭޖގެ އަޑަށް ދަްއކަންޖެޭހނެެއވެ، ) ރުފިޔާ   

 
 
 

 އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ވަޤުތު ދޫކުރުން 
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 5-  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް 3 މިނެޓް ދޫކުރުން 
 

ނަޑައޅާފައި އޮްނނަ ަވޤުުތ ހަމަަވންެދްނ ، އިޝްތިާހރުކުރުމަށް  ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަުޑން  5.1 އިޝްިތާހރުކުރުމަށް ކަ
 3މިނެްޓ ދޫކުރެޭވނީ ވިިދވިދިެގން  3މިގޮތުގެ މަިތން . މިނެޓް ދޫކުރެޭވނެެއވެ 3އެދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެްސ  

. މަސްދުަވހު ިއޝްތިހާރު ޮފނުވުމަށް އެޭދ ފަރާތްތަކަށެވެ  
 

) މިނެޓް  270ުމޅި ޖުމްލަ ( ދުވަހު  90މަސް ދުަވހުެގ ތެރޭގައި  3ކުރުމަްށ ދޫކުރެވޭ އިޝްތިހާރު  5.2
. އިޝްތިހާރު ޮފނުޭވެނއެވެ   

 
މިނެޓް ހަމަުކރުމަށްޓަކައި  270ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަުޑން ދިމާވާ ަސބަބަކާހުރެ އިޝްތިހާރު ުނފޮނުވިދާ ވަުޤތު ،   5.3

މަސް ހަމަިވއިރު އެފަދަ  3ނަމަެވސް . ދު ހަަމކޮށްދެވޭެނެއވެމަސްދުަވސް ހަމަިވނަަމވެސް ފަުހން އެޢަދަ 3
. ސަބަބުތައް ިދމާވެެގން ިއޝްތިހާރު ުނފޮނުވި ބާކީވާ ވަޤުތަކަށް ފަިއސާ ދިނުެމްއނޯްނާނނެެއވެ  

 
މިނެޓް  270ވަޤުުތ ދޫކުރެވޭ ފަރާތުން ެއދިެގން ުނވަތަ ެއނޫްނެވސް ެއފަރާތުގެ ސަަބބަކާހުރެ ދޫކުރެވިފަިއވާ   5.4
އަިދ . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޭބުނންނުކުެރިވއްެޖނަމަ ެއވަޤުުތ ހަމަކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު ވަޤުެތއް ނުެދވޭެނެއވެ 90

. ހަމަނުކުެރވިާވ ވަޤުތަށް ފަިއސާއެްއވެސް ނުެދވޭެނއެވެ   
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން 3 މިނެޓް  ދޫކުރާ އަގު 
 

. ޤުަތށް ކެޓަގަރީޮކށް އެކެޓަގަީރއަކަށް ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ޭރޓަކުންެނވެއަުގެނގުމަށް ހަމަޖެހިފަިއަވނީ ބްރޯޑްކާްސޓްކުރާ ވަ  
 

A  ީކެޓަގަރ 
.ރ 15000/-މިނެޓް މަހަކު  270އާ ދެމެދު ވަޤުތު ަގންަނނަމަ  4:00ން ހަީވރު  6:00ހެނުދނު   

)ސާީޅސްފަސްާހސް ރުފިޔާ . ( ރ 45000/-މަސްދުަވހަްށ  3ގެ ރޭޓުން ) ފަނަރަާހސް ރުފިޔާ (    
 
 

B ޓަގަރީ ކެ  
.ރ 12000/-މިނެޓް މަހަކު  270އާއި ދެމެދު ވަޤުުތ ގަްނަނނަމަ  12:00ން މެންދަުމ  4:00ހަވީރު   

)  ތިރީސްަހހާސް ރުފިޔާ . ( ރ 36000/-މަސްދުަވހަށް  3ެގ ރޭޓުން ) ބާރަހާސް ރުފިޔާ (    
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C ީކެޓަގަރ 
.ރ 10000/- މިނެޓް މަހަކު  270އާއި ދެމެދު ަވޤުތު ަގްނނަަނމަ  6:00ން ހެނދުނު  12:00މެންދަމު   

) ތިރީސްހާްސ ރުފިޔާ . ( ރ 30000/- މަސްދުަވހަށް  3ގެ ރޭޓުން ) ދިހަހާސް ރުފިޔާ (    
 

. ޖާގައެވެ 10މިއިން ޮކންމެ ކެޓަގަރީ ކޮންމެ ކެޓަގަީރއަކުްނވެސް ޫދކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ   
ަހޅާ ިއޝްތިހާރު ެއނަުއންސްަމްނޓް ފަދަ ތަކެތި އިޝްތިހާރުުކރުމަށް ދޫކުރެވޭ ަވޤުތުތަކުަގއި ފޮުނވުމަްށ ހުށަ
މިަޤވާޢިދުގެ ދަުށން ދޫކުރެވޭ ަވުޤތަށް އިޝްތިާހރު ، . ބަލައިަގންާނީނ ދިވެހިާރއްޭޖގެ އަޑަށް ަފިއސާ ދެއްކުމުްނނެވެ 

ތިރީގައި  އެަނއުްނސްަމންޓް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާުރކުރެވޭނެ ދިުގމިނާއި ، ުދާވލަކު ފޮނުޭވެނ ޢަދަދު އެނގޭނެ ާތވަެލއް 
. އެަވނީެއވެ  

 
މިނެޓްގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވޭ ގޮތާއި ޢަދަދު  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން   

 

ފޮނުވޭ 
 ޢަދަދު 

ދިގުމިން 
 ސިކުންތު 

ފޮނުވޭ 
 ޢަދަދު 

ދިގުމިން 
 ސިކުންތު 

ފޮނުވޭ 
 ޢަދަދު 

ދިގުމިން 
 ސިކުންތު 

 ކެޓަގަރީ  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ވަޤުތު 

ފަހަރު 6 ފަހަރު 4 30  ފަހަރު 3 45  ށް  4:00ން ހަވީރު  6:00ހެނދުނު  60   A 

ފަހަރު 6 ފަހަރު 4 30  ފަހަރު 3 45  ނޑު  4:00ހަވީރު  60  ށް  12:00ން ރޭގަ  B 

ފަހަރު 6 ފަހަރު 4 30  ފަހަރު 3 45  ނޑު  60  ށް 6:00ން ހެނދުނު  12:00ރޭގަ  C 

 
 B-  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ، ކުރުމުއްދަތުގައި އިޝްތިހާރުކުރުން 

 
ދަތުަގއި ިއޝްތިހާރު ، ދެްނނެުވން ، އެަނއުްންސމަންޓް ފަދަ ތަކެތި ފޮނުަވންއެދޭ ކުރުމުއް  6.1  

ިމފޯމް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ައޑުްނ . އެކަމަށް އެޭދނީ މިކަމަށްޓަކާ ތައްޔާރުުކރެވިފަިއވާ ފޯމަކުންެނވެ ،ފަރާތްތަކުން 
.ކުރެޭވނެެއވެއަދި ިދވެހިާރއްޖޭގެ އަޑުގެ ވެބްަސއިޓުން ަޑއުްނލޯޑް. ލިބެންުހންާނެނއެވެ  

އަކުރު ކިޔޭނެކަމަށް  6ކުރުމުއްދަތުގެ އިްޝތިހާރަށް ައުގނެގުމަށް ހަަމޖައްސާފައިި◌ަވނީ ސިުކންތަކު   6.2
ިމފަދަ އިޝްތިާހރު އެަނއުްނސްމަންޓްފަދަ ތަކެތި ، ހަމަޖެހިފައިވާ ުއޞޫލުން ފަިއސާ ދެއްކެވުުމން . ބަލާފައެވެ

. ރުފިޔާއެވެ 100/- ޯކޑްކޮށްދިނުުމެގ އަގަކީ ރެ. ރެކޯޑްކޮށްެގްނވެސް ޮފނުވާެދވޭެނެއވެ  
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އިޝްތިހާރަށް އަގުނަގާގޮތް ކުރުމުއްދަތުގެ   

  
C ީކެޓަގަރ 
 ރޭޓް

B ީކެޓަގަރ 
 ރޭޓް

A ީކެޓަގަރ 
 ރޭޓް

 ދިގުިމން 

ފަހަރަކު . ރ 50/ - ފަހަރަކު . ރ 70/ -  ފަހަރަކު. ރ 85/ - ސިކުންތު  15
ފަހަރަކު . ރ 100/ - ފަހަރަކު . ރ 140/ -  ފަހަރަކު . ރ 170/ - ސިކުންތު  30  
ފަހަރަކު . ރ 150/ - ފަހަރަކު . ރ 210/ -  ފަހަރަކު . ރ 255/ - ސިކުންތު  45
ފަހަރަކު . ރ 200/ - ފަހަރަކު . ރ 280/ -  ފަހަރަކު . ރ 340/ - ސިކުންތު  60

 
އާ ދެމެދު  4:00ން ަހވީރު  6:00ހެނދުނު  -ކެޓަގަރީގެ ވަޤުތު    A 

އާ ދެމެދު  12:00ން މެންދަމު  4:00ހަވީުރ  -ަވޤުތު ކެޓަގަރީގެ    B  
އާ ދެމެދު 6:00ން ެހނުދނު  12:00މެންަދމު  -ކެޓަގަރީގެ ަވޤުތު     C 

 
. ްށވެސް އަުގަނގާނީ ިމރޭޓުންެނވެއެްއެޗއްސައިޢުލާންަތކާއި ދެްނނެުވންފަދަ   ސަރުކާރުގެ *   

 
 7-  ޚަބަރުގެ ތެރޭގައާއި ޚަބަރުގެ ކުރިން އިޝް ތިހާރު  ފޮނުވުން 

 
 30ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަުޑން ކިޔާ ިދެވހި ޚަބަރުގެ ެތރޭގައި ޮފނުޭވ އިޝްތިހާެރއްގެ ިދގުިމަނކީ ދިގުެވެގްނ   7.1

، ނީލަން ފެޭށ އަގު . މިވަޤުތު ދޫުކރެޭވނީ ނީަލްނ އުޞޫލުން އެންމެ މަތީ އަެގއް ހުށަަހާޅ ފަރާތަކަށެވެ. ސިކުންެތވެ
ިމވަޤުުތ ގަްނނަ ފަާރތެއްގެ . ދުވަަހށެވެ 30ވަޤުތު ަގެނވޭނީ މަުދެވެގން . ާރނެެއވެ ދިވެިހރާއްޭޖެގ އަޑުން އިޢުލާންކު

ގެ ޚަބަރާއި ެޖހިެގން ައްނަނ  7:00ިމސާލަކަށް ެހނދުނު . ( ޚަބަރުގަެއވެ 2އިޝްތިހާރު ިހމެނޭނީ ، ުދާވލަކު 
) ގެ ޚަބަރު  10:00  

 
 60ފޮުނވޭ އިޝްތިހާެރްއގެ ދިގުިމނަީކ ދިގުެވެގން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަުޑން ކިޔާ ިދެވހި ޚަބަރުގެ ުކރިން   7.2

ނީލަން ފެޭށ އަގު ، . މިވަޤުތު ދޫުކރެޭވނީ ނީަލްނ އުޞޫލުން އެންމެ މަތީ އަެގއް ހުށަަހާޅ ފަރާތަކަށެވެ. ސިކުންެތވެ
ފަާރތެއްގެ ިމވަޤުުތ ގަްނނަ . ދުވަަހށެވެ 30ވަޤުތު ަގެނވޭނީ މަުދެވެގން . ދިވެިހރާއްޭޖެގ އަޑުން އިޢުލާންކުާރނެެއވެ 

.   ޚަބަރުގަެއވެ 2އިޝްތިހާރު ިހމެނޭނީ ، ުދާވލަކު   
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 8-  ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރުން 
 

ރޒް   8.1 އެކިއެކި މުނާސަބަުތތަކާއި ުގޅިެގން އުފައްދާ ޕްރޮްގރާމްތަކާއި ދުވާލަކު ެއއްފަހަރު ފޮުނވާ ކަރަންްޓެއފެއާ
.   ލުްނނެވެ ޕްރޮްގރާމްތަްއ ، ސްޕޮްނަސރަށް ދޫކުރެޭވނީ ނީަލން ުއޞޫ  

 
ްސޮޕންަސރކުރެވޭ . ދިވެިހރާއްޖޭގެ އަުޑން ފޮުނވާ ޝެޑިއުލް ްޕޮރގްރާމްތަްއެވްސ ސްޮޕންސަރ ކުރެވިާދނެެއވެ  8.2

ީދނީ . ދިވެިހރާްއޖޭގެ އަުޑން ލިބިވަޑާިއަގްނނަާވެނއެވެ ޕްރޮްގރާމްތަކުގައި ިއޝްތިާހރު ހިމެޭނނެ ގޮތުގެ ތަފްީޞލް   
.  ިއޝްތިހާރުކުެރވޭނީ ސްޮޕްނސަރކުރާ ފަާރތެވެ. މުދާ އިޝްިތހާރެއް ނުކުެރވޭެނެއވެޕްރޮްގރާމްތަކުގައި ވިޔަފާިރ   

 
 9-  އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެދިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަގުނެގުން 

 
ތަްނތަުނން އެިދެގން ދިެވހިާރްއޖޭގެ  ސަރުކާރުގެ ފަރާތްަތކާ އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ، ކުންފުނި ފަދަ  9.1

ނަޑއަޅާ އުޞޫލެްއގެ ަމތިން އަޑުން ޕްޮރްގރާމެއް ތަްއާޔރުކޮށް ، ބްރޯ ޑްކާސްޓްކޮށްދެވޭނީ ިދެވހިާރއްޖޭގެ ައޑުްނ ކަ
.   އަގުެދއްކުމުްނނެވެ   

     
އެިދގެން ަތއްާޔުރކޮށްގެން  ސަރުކާރުގެ ފަރާތްަތކާއި އެކިއެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ، ކުންފުނި ފަދަ ތަންަތނުން  9.2

.ނަ ނަްމބަރުގަިއވާ ުއޞޫލުްނނެވެ ވަ 6ފޮނުވާ ސްޕޮްޓތައް ފޮުނވޭީނ މިޤަވާޢިުދގެ   
 
 
 

 
 
 

 
  "  ރާއްޖެ  FM"  އިްނ ، އިޝްތިހާރުކުރުން 

 
 10-   " ރާއްޖެ  FM " އިން 3 ،  މިނެޓް ވިއްކުން 

 
 A ީކެޓަގަރ 
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 90މިނެޓްގެ ިނސްބަތުން ،  3ުޤތު ގަްނަނނަަމ ދުވާލަކު އާ ދެމެދުގެ ވަ 2:00ން މެންުދރު  9:00ހެނުދނު 
) ތިރީސްަހހާްސ ރުފިޔާ . ( ރ 36000/-ށް ދުވަހަ  

 
B ކެޓަގަރީ    
 90މިނެޓްގެ ިނސްބަތުން ،  3އާ ދެމެދުގެ ަވޤުތު ަގންަނނަމަ ައަގކީ ދުވާލަކު  12:00ން  8:00ރޭަގނޑު  
)ތިރީސްާހސް ރުފިޔާ . ( ރ 30000/-ދުވަހަށް   

 
. ފަރާތަށެވެ 20ާޖގަޫދކުރެވޭނީ އިން   A ކެޓަގަރީ  *    
. ފަރާތަށެވެ 15އިން ާޖގަޫދކުރެވޭނީ   B ކެޓަގަރީ  *    

 
 11-  ކުރުމުއްދުގައި އިޝްތިހާރުކުރުން 

 
ކުރުމުއްދަތުަގއި އިޝްތިހާރު ، ދެްނނެުވން ، އެނަުއްންސމަންޓް ފަދަ ތަކެތި ފޮނުަވން އެދޭ ފަާރތްތަކުން ،   11.1

. ިމފޯމް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ައޑުްނ ލިބެން ުހްނނާެނެއވެ. މިކަމަށްޓަކާ ތައްޔާރުުކރެވިފަިއވާ ފޯމަކުންެނވެ އެކަމަށް އެޭދނީ
. އަދި ދިެވހިާރއްޖޭގެ ައޑުގެ ވެބްސައިުޓން ޑައުްނލޯޑްކުެރވޭެނެއވެ  

 
. ނެކަމަށް ަބލާފައެވެއަކުރު ކިޔޭ 6ކުރުމުއްދަތުގެ ިއޝްތިހާރަށް ައގުެނގުމަށް ަހމަޖައްސާފަިއަވނީ ސިުކންތަކު   11.2

މިފަދަ އިޝްތިހާރު ، ެއނަުއންސްަމންޓް ފަދަ ތަކެތި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ަފއިސާ ދެއްކުުމން 
  . ރެކޯޑްކޮށްެގްނވެސް ޮފނުަވިއދެޭވނެެއވެ

 
ލަިއވް ޕްޮރގްރާމްތަކާ ެރކޯޑް . މަސްދުަވހަށެވެ  3ގެ ވަުޤުތ ގަެނޭވނީ ަމދުެވގެން  B  , Aކެޓަގަރީ  11.3

ްނސަރކުރެޭވީނ އެްއޕްރޮްގާރމެއް ސްޕޮ . މަސްދުަވހަށެވެ  1ތަްއ ގަެނޭވނީ ަމދުެވގެން ޕްރޮްގރާމް
  .އެއްފަރާތަކަެށވެ

AM  ްން އިޝްތިހާރު ތައްޔާރުކުރެވޭ ދިގުމިނާއި ފޮނުވޭ ގޮތ  
  
  
  

  )ކަރަންޓް އެފެއާރޒް (  Aލައިވް 
  ށްމަހަކަ  ރޭޓް މަހަކަށް ފޮުނވޭ ޢަދަދު  ޕްރޮްގރާމްަގިއ ފޮނުވޭ ޢަަދދު  މިނެޓް
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  ރުފިޔާ 4000/-  ރުފިޔާ 218.75  16  4  45

  ރުފިޔާ 5000/-  ރުފިޔާ 208.33  24  6  60
  
  
  
  

  ) މަޢުލޫމާތު (  Bލައިވް 
  މަހަކަށް  ރޭޓް މަހަކަށް ފޮުނވޭ ޢަދަދު  ޕްރޮްގރާމްަގިއ ފޮނުވޭ ޢަަދދު  މިނެޓް

  ރުފިޔާ 3000/-  ރުފިޔާ 187.50  16  4  45

  ރުފިޔާ 4000/-  ރުފިޔާ 166.66  24  6  60
  
  
  
  

  ) މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ (  Cލައިވް 
  މަހަކަށް  ރޭޓް މަހަކަށް ފޮުނވޭ ޢަދަދު  ޕްރޮްގރާމްަގިއ ފޮނުވޭ ޢަަދދު  މިނެޓް

  ރުފިޔާ 2500/-  ރުފިޔާ 156.25  16  4  45

  ރުފިޔާ 3500/-  ރުފިޔާ 145.88  24  6  60
 
 
 
 
 
 
 

  ) ޑިޔޯ ޑްރާމާ ރޭ(  A ޓަގަރީ ކެ 
ޕްރޮގްރާމްގެ 

  ދިގުމިން 
ފޮނުވޭ ޕްރޮގްރާމްގައި 
  ޢަދަދު 

ރިޕީޓްއާއެކު މަހަކަށް 
 ފޮނުވޭ ޢަދަދު 

  މަހަކަށް   ރޭޓް 
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  .ރ 4000/-  .ރ 166.66  24  ފަހަރު 3  މިނެޓް 30
  .ރ 4500/-  .ރ 140.62  32  ފަހަރު 3  މިނެޓް 45
  .ރ 5000/-  .ރ 104.66  48  ފަހަރު 3  މިނެޓް 60

 
 

  ) ރޭޑިޔޯ މަޢުލޫމާތުދޭ ޕްރޮގްރާމް (  B ކެޓަގަރީ 
ޕްރޮގްރާމްގެ 

  ގުމިން ދި
ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވޭ 

  ޢަދަދު 
ރިޕީޓްއާއެކު މަހަކަށް 

 ފޮނުވޭ ޢަދަދު 
  މަހަކަށް   ރޭޓް 

  .ރ 3000/-  .ރ 189.50  16  ފަހަރު 2  މިނެޓް 15
  .ރ 3500/-  .ރ 145.88  24  ފަހަރު 3  މިނެޓް 30
  .ރ 4000/-  .ރ 125  32  ފަހަރު 4  މިނެޓް 45
  .ރ 4500/-  .ރ 93.75  48  ފަހަރު 6  މިނެޓް 60

 
 
 

  ) މުނިފޫހިފިލުވާދޭ ޕްރޮގްރާމް (  C ކެޓަގަރީ 
ޕްރޮގްރާމްގެ 

  ދިގުމިން 
ޕްރޮގްރާމްގައި ފޮނުވޭ 

  ޢަދަދު 
ރިޕީޓްއާއެކު މަހަކަށް 

 ފޮނުވޭ ޢަދަދު 
  މަހަކަށް   ރޭޓް 

  .ރ 2500/-  .ރ 156.25  16  ފަހަރު 2  މިނެޓް 15
  .ރ 3000/-  .ރ 125  24  ފަހަރު 3  މިނެޓް 30
  .ރ 3500/-  .ރ 109.37  32  ފަހަރު 4  މިނެޓް 45
  .ރ 4000/-  .ރ 83.33  48  ފަހަރު 6  މިނެޓް 60

 
  ނެ ގޮތް ން އިޝްތިހާރު ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވޭ  FMރާއްޖެ 

  )ޖާގަ  20( ގަޑިއިރު  5ގެ   Aގްރޭޑް 
  )ޖާގަ  15( ގަޑިއިރު  5ގެ   Bގްރޭޑް 

  
 ފޮނުވޭ ޢަދަދު  ދިގުމިން  ވޭ ޢަދަދު ފޮނު  ދިގުމިން  ފޮނުވޭ ޢަދަދު  ދިގުމިން  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރެވޭ ވަޤުތު  ކެޓަގަރީ 
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A  ިން  9:00މެންދުރުކުރ
  ށް  2:00މެންދުރުފަހު 

  ފަހަރު 6  30  ފަހަރު 4  45  ފަހަރު 3  60

B   ުން  8:00ރޭަގނޑ
  ށް  12:00

  ފަހަރު 6  30  ފަހަރު 4  45  ފަހަރު 3  60

  
  

  ގެ ލައިވް ޝޯވތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަގުތައް  FMރާއްޖެ 

ޝޯވގެ ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ 
  ދިގުމިން 

 މަހަކަށް ޖެހޭ އަގު   ރޭޓް  މަހަކު ފޮނުވާ ޢަދަދު  ދިގުމިން  ހިމަނާ ޢަދަދު 

  ރުފިޔާ 3500/-  .ރ 218.75  ފަހަރު 16  30  ފަހަރު 4  މިނެޓް 45

  ރުފިޔާ 4500/- .ރ 187.50  ފަހަރު 24  30  ފަހަރު 6  މިނެޓް 60

  
  

  ގެ ރެކޯޑް ޕްރޮގްރާމްގެ އަގުތައް  FMރާއްޖެ 
ޕްރޮގްރާމްގެ 

  ގުމިން ދި
ހިމަނާ  ޕްރޮގްރާމް 

  ޢަދަދު 
 ދިގުމިން 

މަހަކު ރިޕީޓްއާއެކު 
  ފޮނުވޭނެ ޢަދަދު 

  ރޭޓް 
ޖުމްލަ ފައިސާގެ 

  ޢަދަދު 
  .ރ 2500/-  .ރ 104  ފަހަރު 12  30  ފަހަރު 3  މިނެޓް 30
  .ރ 3000/-  .ރ 93.75  ފަހަރު 16  30  ފަހަރު 4  މިނެޓް 45
  .ރ 3500/-  .ރ 72.92  ފަހަރު 24  30  ފަހަރު 6  މިނެޓް 60

  
  
  

  ރާއްޖޭގެ ޚަބަރާއި ، ބޭރުގެ ޚަބަރާއި ދޭތެރޭގައި އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގު 
  

  ތަފްޞީލް   ދިގުމިން 
ދުވާލަކު 
 ފޮނުވޭ ޢަދަދު 

މަހަކު ފޮނުވޭނެ  
  ޢަދަދު 

  މަހަކަށް   ރޭޓް 

 ސިކުންތު 30
ގެ  7:00ހެނުދނު 
ގެ  10:00ޚަބަރާއި 

  .ރ 15،000/-  .ރ 250.00  60  2
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  ޚަބަރު

 ސިކުންތު 30
 1:30މެންދުރުފަހު 

ގެ ޚަބަރާއި ، ހަވީރު 
  ގެ ޚަބަރު 4:00

  .ރ 15،000/-  .ރ 250.00  60  2

ސިކުންތު  30
ގެ  7:00އިރުޮއއްސި 

ޚަބަރާއި ރޭަގނޑު 
  ގެ ޚަބަރު 10:00

  .ރ 15،000/-  .ރ 250.00  60  2

  

  އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގު  ޚަބަރުގެ ކުރިން 
  

  ތަފްޞީލް   މިން ދިގު 
ދުވާލަކު 
 ފޮނުވޭ ޢަދަދު 

މަހަކު ފޮނުވޭނެ  
  ޢަދަދު 

  މަހަކަށް   ރޭޓް 

 ސިކުންތު 60
ގެ  7:00ހެނުދނު 
ގެ  10:00ޚަބަރާއި 

  ޚަބަރު
  .ރ 12000/-  .ރ 200/-  60  2

 ސިކުންތު 60
 1:30މެންދުރުފަހު 

ގެ ޚަބަރާއި ، ހަވީރު 
  ގެ ޚަބަރު 4:00

  .ރ 12000/-  .ރ 200/-  60  2

ތު ސިކުން 60
ގެ  7:00އިރުޮއއްސި 

ޚަބަރާއި ރޭަގނޑު 
  ގެ ޚަބަރު 10:00

  .ރ 12000/-  .ރ 200/-  60  2

  


