a

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ތާޢީދު ހޯދުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް
އެއާރޓައިމް ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
ވދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށާއި
ނތިޚާބުގައި ާ
ތންގެ މަޖިލީހުގެ އި ް
މިއީ 6 ،އޭޕްރީލް  2019ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔި ު
ނންބަރު 11/2008
ކން އެއާރޓައިމް ޚާއްޞަ ކުރުމަށް ޤާނޫނު ަ
ޔސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަ ު
އެ ކެންޑިޑޭޓުން ނިސްބަތްވާ ސި ާ
ގ  30ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އާއި މި ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ  25ފެބްރުވަރީ  2019ގައި
ޤނޫނު ެ
އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ާ
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލު" ގައި
ވމީޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލް "ވީޓީވީ"
ގ ީ
ނ ހިން ާ
ލންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީގެ ދަށު ް
ށ ރިޢާޔަތްކޮށް ،އައި ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަ ް
އާއި ރޭޑިއޯ ޗެނަލް "ވީއެފްއެމް" އިން ވަގުތު ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެ ވަގުތުތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތުގެ އުސޫލެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން:


އެއާރޓައިމް ވިއްކާނީ  5މާރޗް  2019އިން ފެށިގެން  5އޭޕްރީލް  2019ގެ ހަވީރު  6:00ގެ ނިޔަލަށެވެ.



އެއާރޓައިމް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވީމީޑިއާގެ ވީޓީވީ އާއި ވީއެފްއެމް އިންނެވެ.



ވއްކާނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު  4:30އިން  4:55އަށާއި ރޭގަނޑު  11:30އިން
ޢާންމު ގޮތެއްގައި އެއާރޓައިމް ި
ވސް މިކަމަށް ޚާއްޞަ
އތުރުވާނަމަ ،މި ނޫން ގަޑިތައް ެ
ބނުންވާ މިންވަރު ި
 11:55އަށެވެ .ނަމަވެސް ގަޑި ގަންނަން ޭ
ކުރެވޭނެއެވެ.



ރށް  30ސިކުންތާއި 60
ށ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޝްތިހާ ަ
އޝްތިހާރު ގަޑިތަކުގައި ދެއްކުމަ ް
ވޓީވީގެ ި
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ީ
ސިކުންތުގެ ވަގުތު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.



އެއާރޓައިމް ދޫކުރާނީ ،އެއާރޓައިމް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް އެފޯމު ވީމީޑިއާ އަށް ހުށަހެޅުމުން ،ވީމީޑިއާގެ
ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުން އެ ހުށަހެޅުން އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ.

އ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކާ ކޮންމެ  25މިނެޓްގެ ވަގުތު  5މާރޗް އިން  5އޭޕްރީލް  2019ގެ ނިޔަލަށް ވިއްކާ އަގުތަ ް
(ޖީއެސްޓީ އާއިއެކު) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
25 MINUTES ON VFM
MVR 2,000
MVR 1,500

25 MINUTES ON VTV
MVR 4,000
MVR 4,000

AIRTIME
STUDIO LIVE
PRE-RECORDED

25 MINUTES ON VFM
MVR 1,000
MVR 3,000
MVR 2,500
MVR 3,000

25 MINUTES ON VTV
MVR 1,000
MVR 7,500
MVR 5,000
MVR 7,500

PRODUCTION
STUDIO LIVE
OUTDOOR LIVE
STUDIO RECORDING
OUTDOOR RECORDING

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައި  30ސިކުންތާއި  60ސިކުންތުގެ ވަގުތު ވީޓީވީ އިން ވިއްކުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ޕެކޭޖްތަކާއި އަގުތައް (ޖީއެސްޓީ އާއިއެކު) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
150 SLOTS
MVR 26,000
150 SLOTS
MVR 42,000

120 SLOTS
MVR 21,500
120 SLOTS
MVR 35,000

90 SLOTS
MVR 16,500
90 SLOTS
MVR 25,000

60 SLOTS
MVR 12,000
60 SLOTS
MVR 19,500

30 SLOTS
MVR 6,000
30 SLOTS
MVR 10,000

30 SECONDS
VTV
60 SECONDS
VTV

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައި  30ސިކުންތާއި  60ސިކުންތުގެ ވަގުތު ވީއެފްއެމުން ވިއްކުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ޕެކޭޖްތަކާއި އަގުތައް (ޖީއެސްޓީ އާއިއެކު) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
150 SLOTS
MVR 13,000
150 SLOTS
MVR 20,000

120 SLOTS
MVR 10,000
120 SLOTS
MVR 17,000

90 SLOTS
MVR 8,000
90 SLOTS
MVR 12,000

60 SLOTS
MVR 6,000
60 SLOTS
MVR 9,000

30 SLOTS
MVR 3,000
30 SLOTS
MVR 5,000

30 SECONDS
VFM
60 SECONDS
VFM

ނޯޓް
ނވޭނީ  25މިނެޓެވެ.
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޕްރޮގްރާމް އެއާރޓައިމްގެ ގޮތުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ގަ ެ
ވތަ 60
ވނީ  30ސިކުންތުގެ ނު ަ
ގން ގަނެ ޭ
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އިޝްތިހާރު ސްލޮޓްގެ ގޮތުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ގިނަވެ ެ
ސިކުންތުގެ  5ސްލޮޓެވެ.
އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައި  30ސިކުންތު ނުވަތަ  60ސިކުންތުގެ އިޝްތިހާރެއް ވީމީޑިއާ އިން އުފައްދާނަމަ ،ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ
އުސޫލަކުން އުފެއްދުމަށް ޕްރޮޑަކްޝަން ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި  2500ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ.

މަތީގައިވާ އުސޫލުން އިޝްތިހާރު ސްލޮޓްތަކުގެ ޕެކޭޖް ގަތުމުން ،އިޝްތިހާރު ޓެލެކާސްޓް ކުރާ ވަގުތުތައް ކަނޑައަޅާނީ ސްލޮޓް
ގަންނަ ފަރާތާއި ވީމީޑިއާގެ މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީންނެވެ.
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްލޮޓް ނުވަތަ އެއާރޓައިމް ގަންނަން ބޭނުންވާނަމަ ،އެ އެއާރޓައިމް ގެ ވަގުތު ޖެހުމުގެ
ލަސްވެގެން  48ގަޑިއިރުކުރިން "އެއާރޓައިމް ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށް އެ ސްލޮޓަށްވާ ފައިސާ އާއި އެކު ވީމީޑިއާ އަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގން 48
ނން ނުވާނަމަ ،އެކަން އެ އެއަރޓައިމް ފެށުމުގެ މަދުވެ ެ
ނ ބޭ ު
ފއިވާ އެއާރޓައިމް ގަންނަ ް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ަ
ގަޑިއިރު ކުރިން ވީމީޑިއާގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .ގަނެފައިވާ ވަގުތު ޖެހުމުގެ
 48ގަޑިއިރު ފަހުން ކެންސަލް ކުރަން އެދިއްޖެނަމަ ،ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ސުންގަޑީގެ ކުރިން ނާންގާ
ކމަކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
އޮވެއްޖެނަމަ އަދި އެވަގުތުގެ ބޭނުން ނުހިފާނެކަން ވީމީޑިއާ އަށް ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ ،އެވަގުތު އެހެން ަ
ވީމީޑިއާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ނ
އއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ޕްރޮމޯޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ގަން ަ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓަކު ގަންނަ ވަގުތެއްގައި އެހެން ެ
ވަގުތުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް އެހެން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހޭދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
ކސްޓިންގ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފު
ލން ،ބްރޯޑް ާ
ނނަ ފަރާތުގެ އިހުމާ ު
އއްވެސް ވަގުތެއްގައި ވަގުތު ގަ ް
މިއުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކާފައިވާ ެ
އސަސާއަކުން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފާނެ
އ މެދު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއަ ް
އަދި އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ ދަށުން ވީމީޑިއާ އާ ި
ކށް އިތުރު ވަގުތު ނުވިއްކުމުގެ
އފަރާތަ ަ
ނމަ ،މިއުސޫލުގެ ދަށުން ެ
ފ ަ
ޒރެއް ދައްކައި ނުވަތަ ފޮނުވައި ި
އެއްވެސް ވާކައެއް ނުވަތަ މަން ަ
ނވެއެވެ.
އިޚްތިޔާރު ވީމީޑިއާ އަށް ލިބިގެ ް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކާފައިވާ ވަގުތަކާ ދިމާވާ ގޮތަށް ކުއްލި ލައިވް އިވެންޓެއް ނުވަތަ ބްރޭކިންގ ނިއުސް އެއް ނުވަތަ
އެނޫންވެސް ވީމީޑިއާ އަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން މުހިއްމުވާ އިވެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ވީމީޑިއާއިން
ވމީޑިއާއިން އަންގާނެއެވެ .އަދި
ތށް އެކަން ީ
ގތު ގަނެފައިވާ ފަރާ ަ
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ލަސްވެގެން ( 4ހަތަރެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ވަ ު
ނ ( 25%ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) ޑިސްކައުންޓަކާއެކު އެދުވަހެއްގެ
ގއިވާނަމަ ،ވިއްކާފައިވާ އަގު ް
ބނުންވާކަމު ަ
އެ ވަގުތު އަދިވެސް ޭ
ތ އެއާރޓައިމް އެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ޑިސްކައުންޓް ދިން މިންވަރު ރިފަންޑްކުރެވޭނެއެވެ.
ދެން އެންމެ އަވަހަށް ދެވެން އޮ ް
ބްރޭކިންގ ނިއުސް އެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކުއްލިއަކަށް އަންނަ ކަންކަމުގައި ކުރިން އެންގުމަކާނުލައި ،ވިއްކާފައިވާ ވަގުތު
ޖއްސުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވީމީޑިއާ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހތަށް ެ
މެދުކަނޑާލުން ނުވަތަ ފަ ަ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވީޓީވީ އިން ވިއްކާ ވަގުތުގައި އެވަގުތެއް ގަނެފައިވާ ފަރާތް އެނގޭ ގޮތަށް އަބަދުވެސް ލިޔުން އަރުވާފައިވާ
ބޭންދޭނެއެވެ.
ރތުންނެވެ.
ނންކުރާނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ސްލޮޓް ގަންނަ ފަ ާ
ބނުންކުރާ ގޮތާއި ބޭ ު
ސލޮޓްތައް ޭ
ް
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކާ
ނަމަވެސް އެއީ ވަގުތު ވިއްކި މަޤްޞަދާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
މ
ވނަމަ ،ޢާން ު
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތުތައް ގަންނަން ބޭނުން ާ
ތ ގަނެވޭނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
އުސޫލުން ވީމީޑިއާގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އާއި ގުޅައިގެން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ވަގު ު
އިޝްތިހާރު ވަގުތު ގަތުމާއި އެއާރޓައިމް ގަތުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
ވީމީޑިއާގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އާއި ގުޅޭނެ ގޮތްތައް
Email: marketing@vtv.com.mv
ފޯނު3010502 :
ހޮޓްލައިން( 7516151 :އާދިލާ)
ފާހަގަކުރުން މުހިއްމު ނުގުތާތައް
ނ
ވީމީޑިއާ އަކީ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތެކެވެ .މިއީ ދައުލަތު ް
އގެން މެނުވީ އާމްދަނީ ހޯދޭނެ
ތއް ނޫނެވެ .އެއާރޓައިމް ވިއްކަ ި
ށދޭ ޚިދުމަ ެ
ހއެއް ލިބިގެން ފޯރުކޮ ް
އެއްވެސް އިނާޔަތެއް ނުވަތަ އެ ީ
ނމެ އަހަރަކު ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީތައް ބަރާބަރަށް ދައްކަމުން ގެންދެއެވެ.
އެހެން ގޮތެއް ނެތް މެއެވެ .ކޮ ް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އެއާރޓައިމް ވިއްކާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލެއް ވީމީޑިއާއިން ތަޢާރަފްކުރަން މިޖެހުނީ ކުރިމަތި
ލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބާރުއަޅައި،
މ
ރމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައެވެ .މި އުސޫލުގެ ދަށުން ހަމަހަމަކަން ޤާއި ް
އވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކު ު
ނތަކާއި ނެރެފަ ި
ހަދާފައިވާ ޤާނޫ ު
ކބައިގައި ހުރި ޝައުޤްވެރިކަމަކާއި މާލީ
ތކަށެވެ .އެފަރާތްތަކުގެ ި
ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ބަރޯސާވަނީ އެއާރޓައިމް ގަންނަ ފަރާތް ަ
ވނަސް އެކަން ވެފައި އޮންނާނީ
އމް ނުކުރެވުނުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެ ު
ޤާބިލްކަމުގެ މައްޗަށެވެ .މި އުސޫލުގެ ސަބަބުން ހަމަހަމަކަން ޤާ ި
އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ .އެއީ ވީމީޑިއާއިން ފުރުޞަތު ނުދީގެން ނޫނެވެ .އަދި އެއީ އެކަމުގެ ޒިންމާ އާއި
މަސްއޫލިއްޔަތު ވީމީޑިއާ އުފުލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވީމީޑިއާ އަކުން ނުދެކެމެވެ.
މި އުސޫލާ ގުޅޭ މަޢްލޫމާތާއި އެއާޓައިމް ގަންނަން އެދޭ ފޯމު 5 ،މާރޗް  2019އިން ފެށިގެން ވީމީޑިއާގެ ރިސެޕްޝަނުން
އސް ޑޮޓް އެމްވީ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހންނާނެއެވެ .އަދި ވީނި ު
ލިބެން ު

ވީމީޑިއާގެ އެއާރޓައިމް ގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު
ގަންނަ އެއާރޓައިމް އާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު
ޗެނަލް:
ތާރީޚް:
ގަޑި:
ދިގުމިން:
ސްލޮޓް:
ގަންނަ އިޝްތިހާރު ޕެކޭޖާ ބެހޭ މަޢްލޫމާތު
އިޝްތިހާރުގެ ދިގުމިން:
ޕެކޭޖް:
ޖުމްލަ ސްލޮޓްގެ ޢަދަދު:
އެއާރޓައިމް ގަންނަ ފަރާތާއި ބެހޭ މަޢްލޫމާތު
ނަން:
އެޑްރެސް:
އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:
ފޯނު ނަންބަރު:
ޙައިސިއްޔަތު:
ކޮންޓެންޓްގެ ބާވަތް (ގުޅޭ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ):
ނ
ވަގުތު ް
ކުރިން ރެކޯޑްކޮށްފައި

ޅ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ):
ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ފަރާތް (ގު ޭ
ވީމީޑިއާ
ނ
ވީމީޑިއާ ނޫން އެހެން ފަރާތަކު ް
ގތް (ގުޅޭ ގޮޅީގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާ):
ވީމީޑީއާ މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓެންޓް އުފައްދަން ބޭނުންވާ ޮ
ސްޓޫޑިއޯ އިން ވަގުތުން
ސްޓޫޑިއޯގައި ރެކޯޑްކޮށްގެން
އައުޓްޑޯރއިން ވަގުތުން
އައުޓްޑޯރއިން ރެކޯޑްކޮށްގެން
އިޝްތިހާރު އެޑިޓިންގ

ކށް ލިޔުއްވުމަށް):
ށ ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތް (ތަފްޞީލް ޮ
ވީމީޑިއާ ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓް ވީމީޑީއާ އަ ް
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

އެއާރޓައިމް އަށް ފައިސާ ދެއްކުން
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތް:
ފައިސާ ދައްކާ ގޮތް:
ފައިސާ ދައްކާނެ ސުންގަޑި:

އިޤްރާރު
ދ
ޢ ު
މަތީގައި ތަފްޞީލްކުރެވިފައި އެވާ އެއާރޓައިމް ،ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ގަނެފައި އެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ތާ ީ
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