ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޗެނަލް ތަކުގެ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ،ނިއުސް ސްލޮޓް އަދި
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރޝިޕް ބީލަމުގެ ޤަވާޢިދު
1

ތަފްޞީލް:
1.1

މިއީ  2022ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލްތަކުން އިޝްތިހާރުކުރުމާއި މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް ބީލަމުގެ
ޤަވާޢިދެވެ.

1.2

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނެލްތަކުގެ ތެރެއިން (ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ،ޕީއެސްއެމް ނިއުސް،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު ،ދިވެހި އެފްއެމް އަދި ދީނުގެ އަޑުގެ) ޢާންމު އިޝްތިހާރުތަކާއި ،ޚަބަރުގައި ހިމެނޭ އިޝްތިހާރު ތަކާއި 2022
ވަނަ އަހަރަށް ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ.

1.3

ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އިޝްތިހާރު ސްލޮޓްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި އެއަށް ބީލަންފެށޭ އެންމެ ދަށްއަގު
(ބޭސްޕްރައިސް) މިޤަވާޢިދާއި އެކުގައިވާ އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް ގައި އެވަނީއެވެ.

2

ސްޕޮންސަރޝިޕް ބީލަން ހުޅުވާލުން:
2.1

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޕީއެސްއެމް ޗެނެލްތަކުގެ ޢާންމު އިޝްތިހާރު ،ޚަބަރު ސްލޮޓް އަދި ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ
އެކަން ޢާންމުކޮށް ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން އިޢުލާން ކޮށްގެންނެވެ.

2.2

އިޢުލާންގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސްޕޮންސަރޝިޕާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  08ޑިސެމްބަރ  2021ވާ ބުދަ
ދުވަހުގެ މެންދުރު ( 2ދޭއް) ޖާހާއިރު ޕީއެސްއެމްގެ ހެޑް އޮފީހުގައިއެވެ .އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  08ޑިސެމްބަރ
 2021އިން ފެށިގެން  23ޑިސެމްބަރު  2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ( 2ދޭއް) ޖަހަންދެން ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީ ބިލްޑިންގ
ކައުންޓަރުން އަދި ޕީއެސްއެމްގެ ވެބްސައިޓް  www.psm.mvލިބެން ހުންނާނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ
ފަރާތްތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތީން ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

3

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުން:
3.1

ސްޕޮންސަރޝިޕް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު  23ޑިސެމްބަރު  2021ގެ މެންދުރު ( 2ދޭއް) ޖެހުމުގެ ކުރިން މިޤަވާޢިދުގައި
ބުނާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޕީއެސްއެމް ހެޑްއޮފީހަށް ޙާޟިރުވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވިފައި އޮންނާނެއެވެ.

3.2

ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ  23ޑިސެމްބަރު  2021ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  14:00ގައި ޕީއެސްއެމް
ހެޑްއޮފީސް ،ރޭޑިއޯބިލްޑިންގގައެވެ .ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި (މެންދުރު  )2ޖެހުމުގެ ކުރިން ޕީއެސްއެމްގެ ހެޑް
އޮފީހުގެ ލޮބީއަށް ޙާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ .ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

3.3

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ .މިގޮތުން ކުންފުނި ،ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް
އަދި ފިހާރަތަކަށް ސްޕޮންސަރޝިޕްގައި ބައިވެރިވެވިދާނެއެވެ.

3.4

ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ޙާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯރމުންނެވެ .ކޮންމެ ސްޕޮންސާރޝިޕަކަށް ވަކިފޯރމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3.5

ހުށަހަޅާ ފޯރމްތައް ހުންނަޖެހޭނީ ފުރިހަމަކުރެވިފައިއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް އެނގެންނެތް ފޯރމްތައް ބާޠިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު
ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .ފޯރމް ފުރާއިރު ކުށެއްލިޔެވި ކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެތަނެއްގައި ސޮއިކޮށް ސާފުކޮށް އަލުން
ލިޔަންވާނެއެވެ.

3.6

ސްޕޮންސަރ

ފޯރމްގައި އެވިޔަފާރިއެއްގެ

ތައްގަޑުޖަހައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .ސޮއިކުރަންވާނީ ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ

ޑައިރެކްޓަރަކެވެ .ނުވަތަ އެތަނެއްގެ ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދައޮތް ޒިންމާދާރު އިސްފަރާތެކެވެ .ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ
އޭގެ ވެރިފަރާތެވެ .ފިހާރައެއްގެ ނަމުގައިނަމަ އެވިޔަފާރީގެ ވެރިފަރާތެވެ .ވިޔަފާރި ނަމުގައި ތައްގަޑުނެތްނަމަ ސޮއިކުރިފަރާތުގެ
އައިޑީކާޑްގެ ކޮޕީއެއް ހުޅަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.7

ސްޕޮންސަރ ފޯރމާއިއެކު ،ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި ސޮއިކޮށް އަދި ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ ޤަވާޢިދު (މިޤަވާއިދު) ގެ ކޮޕީއެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3.8

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޕީއެސްއެމް ޗެނެލްތަކުގެ ޢާންމު އިޝްތިހާރު ،ޚަބަރު ގަޑިތަކާއި

ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮންސަރޝިޕަށް

ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބީލަމުގެ އުޞޫލުން ބައިވެރިވެ އެންމެ ބޮޑުއަގެއް ހުށަހަޅައިގެން ކާމިޔާބުކުރާ އުޞޫލަށެވެ.
3.9

ޕްރޮގްރާމްތައް ސްޕޮނސަރަށް ދޫކޮށްލުމުގައި (ސްޕޮންސަރޝިޕް އެވޯރޑް ކުރުމުގައި) ބަލާނީ ހުށަހެޅިފައިވާ ސްޕޮންސަރ ޝިޕްގެ
އަގުތަކަށާއި ސްޕޮންސަރކުރަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތުގެ ގޮތުން މިކޯޕަރޭޝަނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުންނާނެގޮތަށެވެ( .މިސާލަކަށް ޕްރޮގްރާމަކަށް
އެކްސްކްލޫވްސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްއަށް ބޮޑުއަގެއް ހުށަހެޅިފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް އެޕްރޮގްރާމްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕާއި
ކޯސްޕޮންސަރޝިޕަށް ހުށަހެޅޭ ޖުމްލަ އަގު ބޮޑު ވެއްޖެނަމަ ސްޕޮނސަރޝިޕް ދޫކޮށްލެވޭނީ އެފަރާތްތަކަށެވެ .އަދި މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ
އަގާއި އެކްސްކްލޫވްސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ އަގު އެއްވަރުވިއަސް އެޕްރޮގްރާމެއްގެ ސްޕޮންސަރޝިޕް އެވޯރޑް ކުރެވޭނީ
މެއިންސްޕޮންސަރ/ކޯސްޕޮންސަރޝިޕް ކޮމްބިނޭޝަންއަށެވެ).

 3.10ސްޕޮންސަރކުރުމަށް ބީލަންފެށޭ އެންމެދަށްއަގު (ބޭސް ޕްރައިސް) ތައް މިޤާވާޢިދާއި އެކުވާ

އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓ ް

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 3.11އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް ގައިވާ އަގުތަކުގައި ޖީއެސްޓީ ހިމެނިފައި ނުވާނެއެވެ( .ފޯމުގައި ޖަހާނީ ޖީއެސްޓީ ނުހިމަނައި ހުށަހަޅަން
ބޭނުންވާ އަގެވެ ).ނަމަވެސް ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނީ ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
 3.12ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ އަގުތައް ހުންނަންވާނީ ސާފު ޢަދަދުގެ ގޮތުގައެވެ.
 3.13ސްޕޮންސަރޝިޕްތަކަށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ކަނޑާ އިޢުލާން ކުރާނީ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ފޯރމްތައް އަތުލުމަށް
ފަހުގައި އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް ގައިވާ ތަރުތީބުންނެވެ.

 3.14ފޯރމްތައް އަތުލިކަމުގައިވިޔަސް އެފޯރމެއް ހިމެނޭ ސްޕޮންސަރޝިޕް އިޢުލާންކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެސްޕޮންސަރޝިޕަކުން ވަކިވުމުގެ
(އެ ސްޕޮންސަރޝިޕުން ވިތްޑްރޯ ކުރުމުގެ) ފުރުޞަތު ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް އޮންނާނެއެވެ.
 3.15ބީލަމުގެ ޖަލްސާގައި ސްޕޮންސަރޝިޕަކަށް އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތުން ހުށަހަޅާއަގު އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް އަގު
ހުށަހަޅަން ފުރުޞަތުދެވޭނެއެވެ .މިގޮތައް އަގުހުށަހަޅަން އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒްކުރާނަމަ އެސްޕޮންސަރޝިޕް
ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އެފަރާތްތަކުގެ (އަގު އެއްވަރު ވެފައިވާ ފަރާތްތައް) މެދުގައިނެގޭ ގުރުއަތަކުންނެވެ( .ގުރުއަތު ނަގާނީ
ހިސާބުގެ އަކުރު  1ން ފެށޭގޮތައް ޖަހަފައިވާ ނަމްބަރު ހިމެނޭ ކަރުދާސްކޮޅު ތަކަކުންނެވެ .ކާމިޔާބުކުރާނީ ( 1އެކެއް) ދިމާކުރާ
ފަރާތެވެ).
 3.16ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކާމީޔާބު ކުރުމަށްފަހު ބީލަމުގެ ޖަލްސާ ނިމުމުގެ ކުރިން ކަމިޔާބުކުރި
ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެކަމަށް ހުށަހެޅި ޖުމްލައަގުގެ (މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތައް
ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ)

( 3%ތިން ޕަސެންޓް) ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ( .ދޫކޮށްލި ޕްރޮގްރާމުގެ އަގުގެ އެހެން ޕްރޮގްރާމެއް

ނަގާނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ).އަދި އެފުރުޞަތު  2ވަނައަށް އެންމެ މަތީ އަގު
ހުށަހެޅިފަރާތައް ލިބޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތް ޖޫރިމަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 3.17ސްޕޮންސަރ ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ކާމީޔާބުކޮށް ބީލަމުގެ ޖަލްސާ ނިމުމަށްފަހު ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ
އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެކަމަކަށް ހުށަހެޅި ޖުމްލައަގުގެ (މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތައް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ) 20%
(ވިހި ޕަސެންޓް) ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި އެފުރުޞަތު  2ވަނައަށް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހެޅިފަރާތައް ލިބޭނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް އެފަރާތް ޖޫރިމަނައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .މިހާލަތުގައި
ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ބައެއް ނުވަތަ ބައިތައް ދޫކޮށްލި ކަމުގައި ބާލާނީ އެކަމަށް އެދި ރަސްމީކޮށް ލިއުމުން ޕީއެސްއެމްއަށް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
 3.18ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް އެފަރާތަކާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރަން ފަށާފައިވަނިކޮށް
އެޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ދޫކޮށްލާނަމަ އެއެއްބަސްވުމުގެ ބާކީއޮތް މުއްދަތަށް ޖެހޭ އަގުގެ  25%ޕަސެންޓުން އެފަރާތް
ޖޫރިމަނާ ވާނެ އެވެ .އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތައް ސްޕޮންސަރޝިޕެއް
ދޫކޮށްލާނަމަ އެސްޕޮންސަރޝިޕް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަރީޚްގެ  30ދުވަސްކުރިން ލިއުމުން ޕީއެސްއެމްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
މި މުއްދަތުގެ ކުރިން އަންގާ އެންގުންގުމަށް އަމަލު ކުރާނީ ކެންސަލް ފޮނުވާ ލިޔުން ލިބޭ ތާރީހުން ފެށިގެން  30ދުވަސް ހަމަ ކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.
 3.19ޕީއެސްއެމްއަށް ފައިސާދައްކަންޖޭހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޕީއެސްއެމްއިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް (ޕީއެސްއެމްއިން ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށްފަހު ފައިސާ ނުދައްކާތާ މިލާދީ  6މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެ އަދި
ޕީއެސްއެމްއިން ލިއުމުން އެފަރާތްތަކާއި މުޢާމަލާތު ކުރުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާހުރި ފަރާތްތައް) ބީލާމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ
އެކްލައިންޓެއްގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޕެއިމެންޓުން  20%އަށްވާ ފައިސާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކައި ނިންމުމަށްފަހުގައިއެވެ.

މިފަދަ

ފަރާތަކުން ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ނުވަތަ އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ކާމިޔާބު ކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެބީލަން ބާޠިލްކޮށް
ބީލަމުން  2ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތަށް އެފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނެއެވެ.

4

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ބާވަތްތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލް:
4.1

އެކްސްކުލޫސިވް ޕްލަސް ޓައިޓަލް :އެކްސްކުލޫވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރުމުން އެޕްރޮގްރާމެއްގައި
އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށް އިޝްތިހާރު ސް ލޮޓް ދެވޭގޮތައް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެހެންފަރާތަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް
ނުދެވޭނެއެވެ.
4.1.1

އެކްސްކުލޫވް ޕްލަސް ޓައިޓަލްގެ ގޮތުގައި ސްޕޮންސަރ ކުރުމުން ލިބޭނެ ފައިދާތައް:
 4.1.1.1އެޕްރޮގްރާމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރިހާ ކޮމާޝަލް އެއަރޓައިމެއް (އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް ގައި)
 4.1.1.2ޕްރޮގްރާމްގެ

ޓައިޓްލްއާއިއެކު

ޕްރޮގްރާމް

ސްޕޮންސަރުގެނަން

ހިމެނުން

(މިސާލަކަށް

"×"

މ
ޕްރޮގްރާ ް

ސްޕޮންސަރކުރީ "×" ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން)
 4.1.1.3ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި  5ސިކުތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.

4.2

ޓައިޓަލް  :މިއީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅަފައިވާ ޢަދަދަށް މެއިން ސްޕޮންސަރ އަދި ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭގޮތައް ދެވޭ
ޕްރިމިއަމް ސްޕޮންސަރޝިޕެކެވެ.
4.2.1

ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް:
 4.2.1.1އިޝްތިހާރު ވަގުތު (އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް ގައި)
 4.2.1.2ޕްރޮގްރާމްގެ

ޓައިޓްލްއާއިއެކު

ޕްރޮގްރާމް

ސްޕޮންސަރުގެނަން

ހިމެނުން

(މިސާލަކަށް

"×"

މ
ޕްރޮގްރާ ް

ސްޕޮންސަރކުރީ "×" ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން)
 4.2.1.3ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި  5ސިކުތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.
ނޯޓް :ޓައިޓަލްއާއި އެކު މެއިންސްޕޮންސަރުންނާއި އިތުރު ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭނެއެވެ( .ތަފްޞީލް " :އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް "
ވާގޮތަށް)
4.3

މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕް :މިއީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅަފައިވާ ޢަދަދަށް ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އަދި ކޯސްޕޮންސަރުން
ހިމެނޭގޮތައް ދެވޭ ޕްރިމިއަމް ސްޕޮންސަރޝިޕެކެވެ.
4.3.1

މެއިން ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރކުރާ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާތައް:
 4.3.1.1އިޝްތިހާރު ވަޤުތު (ތަފްޞީލް :އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް ގައި)
 4.3.1.2ޕްރޮގްރާމްގެ

ޓައިޓްލްއާއިއެކު

ޕްރޮގްރާމް

ސްޕޮންސަރުގެނަން

ހިމެނުން

ސްޕޮންސަރކުރީ "×" ކޮމްޕެނީ ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް މިހެން އަރުވާ ކިއުން)

(މިސާލަކަށް

"×"

މ
ޕްރޮގްރާ ް

 4.3.1.3ޕްރޮގްރާމްގެ ޓްރެއިލާގައި ސްޕޮންސަރގެ ނަން އަދި  5ސިކުންތުގެ އިޝްތިހާރެއް ހިމަނައިދިނުން.
ނޯޓް :މެއިންސްޕޮންސަރާއި އެކު ޓައިޓަލް އަދި އިތުރު ކޯސްޕޮންސަރުން ހިމެނޭނެއެވެ( .ތަފްޞީލް " :އެނުއަލް
ބިޑް  2022ބުކްލެޓް " ވާގޮތަށް)
4.4

ކޯ ސްޕޮންސަރޝިޕް :މިގޮތަށް ޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރުމުން އެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޢަދަދަކަށް އިޝްތިހާރު
ހިމަނައި ދެވޭނެއެވެ (ތަފްޞީލް :އެނުއަލް ބިޑް  2021ބުކްލެޓް ގައި).

4.5

ޢާންމު އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ތަކާއި ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިޝްތިހާރުތައް :މިއީ ޕީއެސްއެމް
ޗެނަލްތަކުގެ ޚަބަރުތަކުގެ ތެރޭގަ އާއި ކަރަންޓް އެފެއަރޒް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ޢާންމު ގަޑިތަކުގައި ފޮނުވާ އިޝްތިހާރުތަކެވެ
(ތަފްޞީލް އެނުއަލް ބިޑް  2022ބުކްލެޓް ގައި) .މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާނީ  30ސިކުންތުގެ އިޝްތިހާރު ތަކެވެ.

5

ފައިސާ އާއިބެހޭ
5.1

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ދައްކަންޖެހޭ އެމަހެއްގެ ފައިސާ ،ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  5ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
އިންވޮއިސްކުރާނެއެވެ .އަދި ޕީއެސްއެމް އިން އިންވޮއިސް ކުރާތާ  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފައިސާ

މއަށް ދައްކައި
ޕީއެސްއެ ް

ހަލާސްކުރަންވާނެއެވެ.
5.2

ސްޕޮންސަރޝިޕަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިޤަވާޢިދުގެ  5.1ގައިބުނާ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިނުވާނަމަ އެސްޕޮންސަރޝިޕް ވަޤުތީގޮތުން
މެދުކަނޑާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު (ސަސްޕެންޑް ކުރުން) ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން ސްޕޮންސަރޝިޕް މެދުކަނޑާލާތާ 10
ދުވަސް ތެރޭގައިވެސް އެފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވާނަމަ އެސްޕޮސަރޝިޕް ބާޠިލްކޮށް އެހެން ފަރާތަކަށް އެސްޕޮންސަރޝިޕް
ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ބާޠިލްކުރެވޭ ސްޕޮންސަރޝިޕް ނަގާފައިވާ ފަރާތް
މިޤަވާޢިދުގެ  3.18ގައިވާ މިންވަރުން ޖޫރިމައިނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

5.3

މިޤަވާޢިދުގެ  5.2ގައި ބުނާ ،ސްޕޮންސަރޝިޕެއް ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާނަމަ ސްޕޮންސަރޝިޕް
ށ
ސަސްޕެންޑް ކުރެވުނު މުއްދަތުން ފެށިގެން ފައިސާ ދެއްކުމާއި ހަމައަށް އަންނަދުވަސްތަކަށްވާ ފައިސާވެސް ޕީއެސްއެމްއަ ް
ދައްކަންވާނެއެވެ .އެއީ "އޮޕަޗިއުނިޓީ ކޯސްޓް" ގެ ގޮތުގައި ޕީއެސްއެމްއަށް ގެއްލޭ ފުރުޞަތުތަކެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

6

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރާއިބެހޭ:
6.1

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރު ތައްޔާރުކުރުމަކީ ސްޕޮންސަރޝިޕްނަންގަވާ

ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އޭގައި ހިމެނޭ

ކޮންޓެންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޕީއެސްއެމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް ގައިޑްލައިނަށް ފެތޭ އަދި މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު އުޞޫލުތަކާއި
އެއްގޮތައް ހުންނަ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
6.2

ސްޕޮންސަރޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ އިޝްތިހާރު ނުވަތަ އިޝްތިހާރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ  2ދުވަސް (ސަރުކާރު ބަންދުނޫން  2ދުވަސް) ކުރިން ޕީއެސްއެމްއާއި ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

6.3

އ ޙަވާލުނުކޮށްގެން އެއިޝްތިހާރު ނުފޮނުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް
ސްޕޮންސަރކޮށްފައިވާ ފަރާތުގެ އިޙްމާލުން އިޝްތިހާރު ޕީއެސްއެމްއާ ި
އެކަމުގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމްއަކުން ނުނަގާނެއެވެ .އަދި އެއިޝްތިހާރު ސްލޮޓަކަށް ނުވަތަ އެޕްރޮގްރާމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު
ޕީއެސްއެމްއަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

6.4

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އިޝްތިހާރެއް ޕީއެސްއެމްގެ އިހުމާލުން ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް އެއިޝްތިހާރު
ފޮނުވުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ .ނުވަތަ ބިލުން އުނިކޮށް ދެވޭނެއެވެ.

6.5

ޕީއެސްއެމް އިން ފޮނުވާ ހުރިހާ އިޝްތިހާރެއްގެ ކޮންޓެންޓްވެސް ޕީއެސްއެމްގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިންގަޑަށްފެތޭތޯ ޗެކްކޮށް ބަލޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ބެލުމަށްފަހު އިޝްތިހާރެއްގެ އެއްވެސް ކޮންޓެންޓަކަށް އިސްލާޙެއް ގެންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ އިސްލާޙެއް ގެނައުމަކީ
އެއިޝްތިހާރެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ޕީއެސްއެމްއިން ކަނޑައަޅާ ކަންތައް އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު އިޝްތިހާރު ފޮނުވަންޖެހޭ
ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން އެއިޝްތިހާރެއް ޕީއެސްއެމް އާއި ޙަވާލުކުރުމަކީ އިޝްތިހާރު ފޮނުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ
(އިޝްތިހާރު ސްލޮޓް ގަނެފައިވާ ނުވަތަ އެޕްރޮގްރާމެއް ސްޕޮންސަރކުރި ފަރާތް) ޒިންމާއެކެވެ .މިފަދަ އިޝްތިހާރެއް ގަޑިއަށް
ނުގެނެވިގެން ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެކަމުގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމް އަކުން ނުނަގާނެއެވެ .އަދި އޭގެ ބަދަލު
އެއްވެސްގޮތަކުން ހަމަޖައްސައެއްވެސް ނުދެވޭނެއެވެ

6.6

ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ހުންނަނަވާނީ  HDފޯމެޓްގައި ޑީވީޑީ ،ހާރޑް ،ޕެންޑްރައިވްގައެވެ.

6.7

އޯޑިއޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ހުންނަންވާނީ ވޭވް ނުވަތަ އެމްޕީ ތިރީ ފޯމެޓްގައި ސީޑީ ނުވަތަ ޕެންޑްރައިވްގައެވެ.

6.8

މިނޫން ފޯރމެޓްތަކުގައި (ނުކުތާ  6.6އަދި  6.7ގާވާ ފޯރމެޓް) ހުށަހަޅާ އިޝްތިހާރުގެ ވީޑިއޯ/އޯޑިއޯ ކޮލިޓީއަކަށް ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ
މއެއްނުވާނެއެވެ .އަދި ދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެފަދަ
ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ޕީއެސްއެމްއިން ޒިން ާ
އިޝްތިހާރެއް ގަޑިއަށް ނުފޮނުވުނު ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމްއަކުން ނުނަގާނެއެވެ.

6.9

މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވޭނީ ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ހުންނަ އިޝްތިހާރު ތަކެވެ .އެހެންބަހަކުން ހުންނަ އިޝްތިހާރު
ނުފޮނުވޭނެއެވެ.

 6.10މިޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ފޮނުވާ އިޝްތިހާރުތައް ޕީއެސްއެމްއަށް ހުށަހަޅާއިރު އޭގައި އަންނަނިވި ތަފްޞީލްތައް ހިމެނޭގޮތައް ލޭބަލް
ކުރަންވާނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް އެންގެން ނުހުންނަ (ލޭބަލް ނުކޮށް) އިޝްތިހާރުތައް ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕީއެސްއެމްއަށް
ލިބިގެންވެ އެވެ .އަދި މިހެން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޝްތިހާރެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް
އޭގެ ޒިންމާ ޕީއެސްއެމް އަކުން ނުނަގާނެއެވެ.
▪

އިޝްތިހާރުގެ ވެރިފަރާތް (ވިޔަފާރިނަން)  /ގުޅާނެ ފަރާތާއި މޮބައިލް ނަމްބަރު

▪

އިޝްތިހާރުގެ ނަން

▪

އިޝްތިހާރުގެ ދިގުމިން

▪

ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ އިޝްތިހާރުނަމަ ޕްރޮމޯޝަން ފެށޭ ތާރީޚާއި ނިންމާ ތާރީޚް

7

ސްޕޮންސަރޝިޕްގެ އެއްބަސްވުން.
7.1

އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެއް ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ސްޕޮންސަރކުރަން އެދޭފަރާތުން މިޤަވާޢިދުގައިވާ ހުރިހާ މައްދާތައް ކިޔާ އޭގައި
ބުނާއެއްޗެއް ފުރިހަމައަށް އެގޭޙާލު މިޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވާން ވާނެއެވެ .މިގޮތުން މިކަން ހުރިހާ ގަނޑެއްގައި
ސޮއިކޮށްފައިވާ މިޤަވާޢިދުގެ ކޮޕީއެއް ސްޕޮންސަރ ފޯމާއިއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

8

މާނަކުރުން:
8.1

މިޤަވާޢިދުގައި

ޕްރޮގްރާމް

ސްޕޮންސަރޝިޕް،

އިޝްތިހާރު

ނުވަތަ

އިޝްތިހާރު

ސްލޮޓް

ބޭނުންކޮށްފައި

ވީކަމުގައިވިޔަސް

"ސްޕޮންސަރޝިޕް" ވަކިން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އޭގެ މާނައަކީ ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރޝިޕާއި އިޝްތިހާރު ސްލޮޓެވެ.
9

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
9.1

ރަސްމީގަޑީގައިނަމަ ޕީއެސްއެމްގެ ސޭލްސްގެ 3000258/3000313
ނުވަތަ 7925922 / 7920042 :
 9.2އީމެއިލްinfo@psm.mv :

