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 ތަޢާރަފް 

 

ތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް އަދި ވިޔަފާރިއާއި އިޤްއި ލާމެހިފައިވާ، ންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމާއި
ވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި  އިންޓަރނެޓަކީކޮންމެހެން ބޭުނންވާ ޚިދުމަތެކެވެ. ފެނާއި ކަރަންޓު ފަދައިން މި ޒަމާނުގައި 

ތަޢުލީމު އުގަންނައިދިނުން، ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން، ިވޔަފާރިކުރުން، އަދި ފައިސާގެ  ދުމަތެކެވެ.ގިންތިކުރެވޭ ޚި
ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ތަަރއްޤީކޮށް ފުޅާކުރަމުން އަންަނ  އިންޓަރނެޓްބޮޑަށް  މުޢާމަލާތުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަީކ މިހާރު ވަރަށް

ިރކޮށް ދެވޭ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޒަމަނުގައި ބޭނުންވަީނ ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އިންޓަރނެޓް ނުވަަތ އިންޓަރނެޓް މެދެވެ ކަންކަމެވެ.
 "ބްރޯޑްބޭންޑް" އިންޓަރނެޓްއެވެ.

 

މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި، އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާޢި ކަންކަން ތަރައްޤީ ތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އެކަހެރި ޖަޒީރާ ރަށް
އެހާމެ މުޙިއްމު ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްބޭންޑަކީ  ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަުރ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ކުރުމުގައި

ނިމުނު އިރު،  2102  ޚިދުމަތަކަށް ވީނަމަވެސް، މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކަށް މިވަގުތު ލިބޭކަށް ެނތެވެ.
ރޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ިލެބނީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްަތކު ގެ އަދަދަށް ބަލާއިުރ، ވަޔަ

ނޑް އާއި އެކުގައި ބެލުމުން ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ލިބެނީ މީހުްނ  7ރަށްރަށުގެ % ރަށަށެވެ. ވަޔަރލަސް ބްރޯޑްބޭ
މަތް ލިބޭ ިމންވަރު ަބލައިފިނަމަ، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ްޑބޭންޑް ޚިދްއަެށވެ.  އާބާދީގެ ނިސްބަުތން ބްރޯ 24ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ %

ނޑް އާއި އެކުގައި ބަލައިފިނަމަ، އާބާދީެގ  %10 ރޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ. އަދި ވަޔަރލަސް ބްރޯޑްބޭ އަށް ވަޔަ
މިންވަރު  ލިބޭ ބްރޯޑްޭބންޑް ޚިދްމަތް ޓް ޚިދުމަތް ލިބެއެެވ.  އާބާދީއަށް ބަލާއިރުމީހުންނަށް ބްރޯޑްބޭންްޑ އިންޓަރނެ %51
އެ ރަށްރަށަްށ ، ށްރަށަށް އަދިވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބިވާތީރަ 10މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ % ނިސްބަތުގައި ހުރިނަމަވެސް،މި

އާއިއެކު، އެހެނިހެން ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދްމަތް އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުަމކީ ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އަދިހަމައެ
ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ރާްއޖޭގައިވެސް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ނާރެސްތަކަށް އެަތްނތަނުން ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދްމަތްތައް 

ތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭުނންވާ ހައިސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ލިބޭނޭގޮ
 ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

 

އަދި ފޯރުކޮށްދެވޭ ، މަތިކޮށްޚިދުމަތް ލިބޭ ިހސާބުތަކުގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަުރ ގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ އިތުރުން، ޑްބްރޯޑްބޭން
ތަރައްޤީކުރުމަްށ  ތްތައްކަންތައްތެކެއް ކުރަްނޖެހެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޚިދުމަފެންވަރު ހިފެހެއްޓުަމށް ވެސް  ޚިދްމަތުގެ
ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތްތައް އަދި ޖެހެއެވެ. ށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދޭންވެސް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ،ކޮށްދޭނެ ވަސީލަތްތައްމަގުފަހި

 ުފމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހެއެވެ.އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބޭނުންހި

 

ޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް، އަދި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެން
ޤައުމަކަށް ިގަނ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރާއްޖެފަދަ ވަސީލަތްތައް މަދު  އަދި އެކަހެރި ރަށްތަކަށްވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އާބާދީމަދު 



 

2 

ނޑައެޅޭ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް  ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަކެވެ. ަނމަވެސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް، ކަ
 ސަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ބްރޯޑްބޭްނޑް ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމެވެ.އަވަސް ފުރު

 

 

 ސިޔާސަތު  ބްރޯޑްބޭންޑް  އުމީ ޤަ

 

ވީ ކަމަށް ނުހަނު ޭބނުންވާ ައސާސީ ޚިދުމަތްކަށް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަން
 ؛ހިނދު

 

 ކޮށް؛ނުލިބޭކަްނ ފާހަގަޚިދުމަތް މިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަށް

 

 ؛ީތވެށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮ

 

 މާއިއެކު؛ބޭނުންހިުފމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހު ތުގައިއަދި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮ

 

 ހައިސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑްއަދި އިޖްތިމާޢީ ނާރެސްތަކަށް  އެއްފަދަިއން، ރާއްޖޭގައިވެސް އިޤްތިޞާދީ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ
 ޖެހޭކަން ފާހަގަުކރަމުން؛ލިބިދޭން ޚިދުމަތް

 

 މެވެ.އިފީޤައުމީ ބްރޯޑްބޭންޑް ސިޔާސަތު އެކަށައަޅަ ރާއްޖޭގެ މުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭއަންނަނިވި ކަންކަ

 

 

 ޚިދުމަތް  ބްރޯޑްބޭންޑް  އަސާސީ  – 0 ސިޔާސަތު 

 

 ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިއްމު ބޭނުންތަކަށްވެސް ިމހާރު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކަށް ވާީތ، އާއްމު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނަ
ންނަށް ލިބިދެވޭނެ ހުރިހާ ރައްޔިތު އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި، އް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ފެންވަރެއްގައިހަލުވި މިނެއްގައި، އަދި އެބޭނުްނތަ

 ސީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ލިބެންާވނެއެވެ.ގޮތަކަށް އަސާ

 

ވެްބ  ވި މިނެްއގައި، އީމެއިލް،އާއްމު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނަ ހަލުދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ އަސާސީ ޚިދުމަތަކީ  0.0
 ދެވޭ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް. ގައިސްޕީޑެއްންތައް ފުރިހަމަކުެރވޭނެ ބޭނު ވީޑިއޯ ފަދަ  ރައުޒިންގ، ސްޓްރީމިންގްބް



 

3 

ހުރިހާ  ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށާއި އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތް ކުރާ  0.2
ރަށެއްގައި  11ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް -ރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކޮމިއުނިޓީ އީފުމިގޮުތން،  ރަށަކަށް ލިބެްނހުރުން.

އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ މިންވަރަށް މިާހރު ޚިދުމަތް ނުލިޭބ ގެ ނިޔަލަށް ޚިދުމަތް ފެއްޓުން. ހަމަ އެއާއެކު،  2102
 ފޯރުކޮށްދިނުން. މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް 05ކުރިއަށްއޮތް ރަށްރަށަށް 

އަށްވުރެ  5%ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންަވރުގެ  ންގު، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުއަސާސީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭނެ އެންމެބޮޑު އަ 0.2
ނޑައެޅުން.ބޮޑުނުވާގޮތަށް    ކަ

ކްނޮޮލޖީ އެއް މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެއިރަކަށް، އަދި އެރަށަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓެ 0.2
ރޑް ނުވަތަ ވަޔަރލަސް ދިނުން. ޚިދުމަތް  ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުކުރުން. މިގޮތުން ވަޔަ

 ހިފުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތަކަށްވުން. އަސާސީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދްމަތަކީ އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި  0.1

 

 

 ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން  – 2ސިޔާސަތު 

 

އްމު ކަންކަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ، ބްޜޯޑްޭބންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއި ޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ މުހިބްރޯ
މިގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކުން ބުާނ އަދި އަސްތިހާރުކުރާ ސްޕީޑް  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުަމކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެްއ ފެންވަރު ދެނެގަެނ، ފެންވަރު ަމތިއެހެންކަމުން ޚިދުމަތުގެ  ވެ.ތަކުގައި ޚިދުމަތް ލިބޭޯތ ބަަލންެޖހެއެ
 ކުރަންޖެހެއެވެ.

 

ރޑް   2.0 ނޑައެޅުން. މިގޮތުން ވަޔަ ނޑުތައް ކަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އެންމެ ދަށްވެގެން ހުންަނންޖެޭހނެ މިންގަ
ނޑައެޅުން.ބްރޯޑްބޭންޑް އާއި ވަޔަރލަސް ބްރޯޑް  ބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ މިންގަޑުތައް ކަ

ނޑް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ޤަވާއިދުން ޓެސްޓުކޮށް، އެ ޓެސްޓުތަކުގެ  2.2 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ ބްރޯޑްބޭ
 ފެންނާނެޮގތަްށ ޝާއިއު ކުރުން. ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް

 

 

 ރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން ވަރކް އިންފްރާސްޓް ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓް  – 2ސިޔާސަތު 

 

ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތަކީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ މައި ވިއުގަ ނުވަތަ ބްރޯޑްބޭންޑް 
ޤީކޮށް ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެވެ. އެހެންކަމުން ބްރޯޑްޭބންޑް ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްްޓރަކްޗަރ ފުޅާކޮށް ތަރައް

 ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްސާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.
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ހައިސްޕީޑް  ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މުޅިރާއްޖެއަށް 2.0
ނެޓްވަރކް ފުޅާކޮށް  އޮތްޤާއިމުކުރުން. މިގޮތުން، މިހާރު  ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ނެޓްވަރކް އެއް ބްރޯޑްބޭންޑް

ކަންކުރުމަށް އަދި މި  ގައި މިކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓުން. 2101 ޓަކައި"ރެސިލިއަންޓް"  ކުރުމަށް
 .މަގުފަހިކޮށްދިނުންއެހީތެރިވެދީ ދުމަށް ސަރުކާރުން ހޯފައިސާ ކޮންސޯރޓިއަމްއެއް ހެދުމާއި މިކަމަށް 

 މުކުރެވިފައިވާ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ނެޓްވަރކް، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ފަރާތަތްކުގެ މެދުގައި ހާރު ޤާއިމި 2.2
ނޑައަޅުން. ައގުތަކާއި އުސޫލުތައްއެކަށީގެންވާ ޚިއްސާކުރުމަށްޓަކައި، ނެޓްވަރކް ބޭނުންކުރެވޭނެ    ކަ

މަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ސްޕީޑް ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހިނާގ ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރެވިގެން ދެވޭ އިންޓަރނެޓް ޚިދު 2.2
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ކުންފުނި ތަކުގެ ނެޓްވަރކްތަްއ، 

 ގުޅުވާލުން.

 

 

 އިތުރުކުރުން  މައުލޫމާތާއި ޚިދުމަތްތައް ނައިންޓަރނެޓް އިން ލިބެންހުން  – 2ސިޔާސަތު 

 

ރާއްޖޭެގ  ގޮތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަްށ މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، އެންމެ ފައިާދހުރިދިވެހިންަނށް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރެނޓްގެ ޚިދުމަތް 
ގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުއަދި މައުލޫމާތު )ކޮންެޓންޓް( އާއި ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތްތައް އިންޓަރެނޓްގައި އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ކޮންޓެންޓް އިތުރުވުަމކީ ޚިދުމަތުގެ ސްޕީޑް މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓުަމށާއި އިންޓަރެނޓް ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކުާރ 
 ކުޑަވެގެންދާނެކަމެކެވެ. ވެސްދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުލް ކެޕޭސިޓީ އަްށ ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވި، ޚިއިންޓަރނޭޝަނަ

  

ފައްދާ ތަރައްޤީ ުކރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ކޮންޓެންޓް އު 2.0
 ތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން

ކޮންޓެންޓް އުފައްާދ ފަރާތްތަކަްށ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދުަމށާއި ކޮންެޓންޓް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ަފންނީ ައދި މާލީ އެހީތެރިކަްނ  2.2
 މަޖައްސައިދިނުންހަ

އޮންލައިްނ އެޕްސްޓޯރ ފަދަ  ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރ، އެޕަލްމާރކެޓްކޮށް  ދުނިޔޭގައި ކޮންޓެންޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަންަތއް 2.2
 ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކޭނެ މަގު ތަަނވަސްކޮށް ދިނުން.

 ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން  ކުން ދިވެހިްނނަށްވެސް އެކިއެކި މައުލޫމާތާއި ފޮތްތައް، އަދި އެޕްލިކޭޝަންތައް، އޮންލަިއން ފިހާރަތަ 2.2
 ގަނެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިުނން.

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ކުދި ވިޔަފާރި ތަކަށް އަމާޒުކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި  2.1
 ރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.ޚިދުމަތްތައް އިންޓަރނެޓް މެދުެވރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭލުްނތެ 

އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އިންަޓނެޓްގެ އެންމެ އެދެޭވ ބޭުންނތައްހިފޭނެ ގޮްތތަކަްށ  އި އިންޓަނެޓް ެގ ފައިދާތަކަށާ 2.4
 .މުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުންކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހޭލުންތެރި ކައިތުރުކޮށް އަހުލުެވރިކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެ ރިކަންހޭލުންތެ

 



 

5 

 ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން  – 1ސިޔާސަތު 

 

ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު، މި ޚިދުމަތް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް 
ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގަިއ  ލިބެްނހުރުމަކީޚިދުމަްތތައް  ގެޑްބޭންޑްކުރިއަރުވާ، ރާއްޖޭގައިވެސް އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޯ

އަދި ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރަކީ ސާރކް  ވެސް ފައިތިލަ ސާބިުތކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.އިންރައްޖެ
ރާއްޖޭގެ  ،ވާ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުންކަމަށް ވީ ހިނދުސަރަޙައްދުގައި އައި.ސީ.ޓީ ގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ކުރިއަރާފައި

ިމ  ެދވޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަކީ ތަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އާއްމުކޮށް ލިބޭ ޚިދުަމތަށްވުރެން މަތީ ފެންވަރުގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަ
 ކަމެކެވެ. ވަރަށް މުހިއްމުލުވުމަށްޓަކައި އަމާޒަށް ވާޞި

 

އާބާދީއަްށ  71% ރާއްޖޭގެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  1ކުރިއަށްއޮތް ނެރޭޝަން( ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ޖީ )ފޯރތް ޖެ 2 1.0
 ފުޅާކުރުން.ލިބޭނޭ ގޮތަށް 

އިޤްތިޞާީދ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަށް ިހްނގޭ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި  އެހެނިހެން ޤައުުމތަކަކާ އެއްފަދައިން،ދުނިޔޭގެ  1.2
)ފައިބަރ ޓުދަ ހޯްމ( ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީެގ   FTTHތްތަކުގެ މަރުކަޒީ ނާރެސް ތަކަށްޚިދުމަ އާއި އިޖްތިމާޢީރިވިޔަފާ

 ދިނުން. އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1ކުރިއަށް އޮތް  ގެ ސްޕީޑް ގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް Mbps 011ޒަރިއްޔާއިން، 

  

 ސިޔާސަތު މުޠާލިޔާ ކުރުން ބްރޯޑްބޭންޑް 

 

ދުނިޔޭގައި މިދާއިރާ  ވުމުން،ކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ބަދަލުވެ ކުރިއަރަމުންދާ ކަންކަމަށްމައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަ
ޤައުމީ ބްރޯޑްބޭންޑް ސިޔާސަތު  އަށާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަންަނ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ، އެއިރެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލައި

މިގޮތުްނ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަުރ މި ސިޔާސަތު މުޠާލިޔާކޮްށ  އަދި  މުޠާލިޔާކޮށް، ސިޔާސަތައް ބަދަުލތައް ގެނެވޭނެއެވެ.
 އެއިރަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ބަދަުލތައް ގެނެވޭނެއެވެ.

 

******************************************** 

 


