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 ގެ ތަޞައްވަރުގައި ސިފަކުރެވޭފަަދ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަކަށް 2020ހަމައެފަދައިން 
ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ތަކީ ޓެލެވަސީލަ އިސް ދައުރެއް ކުޅޭނޭ އެއް  އެންމެވާޞިލްވުމަށް

 މި ސިޔާސަތަކީ މި ދެންނެވި ފަދަ ދުރުމިންތައް ޑައެޅޭނކަ އަށް އަމަލުކުރުމަށް 2010 އިން 2006 .ނެތެވެ
އެންމެންނަށްވެސް އެއް ފަސްގަޑެއްަގއި އުޅޭ ބަޔަކަށް ލިބޭފަދަ ަހމަހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުޑަކޮށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ 

 .ދިނުމުގެ މުހިއްމު އަމާޒާހަމަޔަށް ވާޞިލްވުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެލިބި

 ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ވުނުރެ އަށް ޢަމަލުކ2005ު އިން 2001
މި މުއްދަތުގައި،  .ގަކުރަމެވެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަ

ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މިންވަރާއި ފެންވަރު ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުިޅގެން، 
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނީ އަިދ . އިވެއެވެދެވޭ މިންވަރަކަށް ދަށަށް ގޮސްފަ އެއްމަތިވެ، އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަ

މުގެ އޮނިގަޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓު ކުރުމަށް ހިންގު
ފަސޭހަވެ، މި ދާއިރާއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެގެން 

 .ދިޔައެވެ

ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތަކީ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްަގއި  އަށް މި އެކުލަވާލެވުނު ރާއްޖޭގެ ޓެލ2010ެ ން 2006
އަދި ހަަމ . ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިގެން އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެއްކަން ފާހަގަ ކޮއްލަންޖެހެއެވެ

ތް ދޭ  ސަރުކާރުގެ އެކިފަރަތްތަކާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމައާއިއެހެންމެ ކުންފުނިތަކާއި އިންޑަސްޓްރީ 
 ވަރަށް އެދެޭވގޮތެއްގައި ވުނު މަރުޙަލާގައިލެ މިސިޔާސަތުއެކުލަވާވަރާއާއި އެއްބާރުލުންމަޝްކުންފުނިތަކުގެ 

 . ލިބިގެންދިޔަކަމީ މިސިޔާސަތަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދިޔަކަމެކެވެ

 ޢަމަލުކުރެވުނު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތަކީ، ކުރިންދެވަނަ ރާއްޖޭގެ މި އެކުލަވާލެވުނު 
އް ތަޢާރަފުކޮށް ކެތައްތަކަންންނަން ފެންނަ ގެތުރަށް މި ދާއިރާއަށް ފެށިގެންއައި ކުރިއެރުންތައް ފުޅާކުރުމަށާއި އި

ރާއްޖޭގައިވެްސ ރަޙަށް އަންނަމުންދާ ހަލުވި ކުރިއެރުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ސްދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މަ
 ކަމެއްގެ 5 މައިގަޑު . ދާއިރާ ކުރިޔަްށ އޮތް ފަސް އަހަރަށް ބައްޓަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެމި

އިތުރަށް މައްޗަށް ބަލާލެިވފައިވާ މި ސިާޔސަތަކީވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް 
ރުގައިވެސް ވާފަދަ  އަދި މި ސިޔާސަތުގެ ތަޞައްވު.ކެވެނޭ ސިޔާސަތެދޭކޮށްތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުުވމަށް މަގު ފަހި

ނިޒާމެއްގެ އެހީގައި ޓެލެކިޮމއުނިކޭޝަން ގަޅު ނޤާއިމް ކުރެވޭ ރަ ،ޤައުމެއްގެ އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށް" އެއް ޖަޒީރާ"
 .ގެން ދާނޭކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެވެމަގުފަހި



  2  2010-2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 

 ޙާލަތު
 
ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތުގެ އަލީގައި ވަރަށް އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ކުރެވުނު ޓެލެތަމަ ޝާއިޢުފުރަ

 .ފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެލިބިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް 

ރާއްޖޭގެ . އެވެމުޅިރާއްޖެއަށް ފެތުރިފަވަނީ  ޚިދުމަތް މިހާރު މޯބައިލްޚާއްޞަކޮށް ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިުދމަތްތައް
ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަފާތު ދެ ވިއުގައެއްގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތައް ލިބޭމިންވަރު އިތުރުވެ، ރު މިހާދިގުމިނުގައި 

 އިތުރުޖާަގވިއުގައިން  އެއާއެކު،އަދިހަމަ. ސްވެގެން ގޮސްފައި ވެއެވެދެވޭނޭ މަގު ތަނަވަޚިދުމަތް ޑި ނމެދުނުކެ
 .ލިބެންހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެމިވަގުތު ވެސް އްތަލިބުމާއި އަބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ޚިދުމަތްލިބޭނޭ އިތުރު ފުރުޞަތު

 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިއާ އަޅާބަލާިއރު ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަކަށް 2001 އްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަ
. އެވެފައިވެދަށަށްގޮސް 68% އަގު ރާ ކޯލުތަކަށް އެންމެމަތިންނެގޭރާއްޖެއިން ބޭރަށްކު. އެވެވެފަތިރިމިހާރުވަނީ 

ފިކްސްޑް .  ކޯލްތަކަށް މިހާރު އަގުނެގެނީ ކޮންމެ ސިކުންތަކުންނެވެ އަގުނެގެމުންދިޔަުކރިން މިނެޓަކުންމީގެ 
ގެ ޚިދުމަތް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަެނޓް. ވެއެވެ ތިރިވެފައ28ި% އަގު ތެރެއިން އެންމެ ދުރަށް ގުޅޭލައިންގެ ކޯލްތަކުގެ

ތްކޮށް އަގުނެގެމުންއައި އުޞޫލު މިހާރުވަނީ ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ކުރިން ވަގުތަށް ނިސްބަމީގެތަޢާރަފްވެ، 
ގެ މޯބައިލް ތިރިވެފައިވާއިރު 75% އްއިންޓަނެޓްގެ އަގުތަ. ށް ބަދަލުވެފައެވެކަންިސބަތްކޮށް އަގުނަގާ އުޞޫލަ

 .ވެފައިވެއެވެ ތިރ84ި%ތިރިވެ ޕްރިޕެއިޑް އަގުތައް  68% އްއަގުތަޕޯސްޓްޕެއިޑް 

 ކުރިއެރުންތަކެއް  ގިނަގައި ރާއްޖެވަނީރު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ތަރައްޤީގެ ޤައުމުތަކާ އަޅާބާަލއިއާދެކުނު އޭޝި
 މި .ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެއަށް 80% ތް މިހާރު ވަނީ ރާއްޖޭގައި ފޯނުބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަ. ހޯދާފައެވެ
ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އާބާދީގެ . ވެނިސްބަތެކެ  މަތީމިއީގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލައިލާއިރު  ސަރަޙައްދު
މުކަންވެސް ފާހަގަ  ހަމައެކަނި ޤައުލިބެންހުރި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްއަށް އިންސަްއތަ  100 ގާތްގަޑަކަށް
 .ކުރެވެއެވެ

މެއް  އެކަށީގެންވާފަދަ ކުރިއެރު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައ5ިވޭތުވެދިޔަ 
ހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އިތުރުކުރުމަށް ދެމެސްދީފައިވާ ދުވެލި އައިސްފައިވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް މިކުރިއެރުން ގެނެ

 ހޯދުމަށް އްގައި މިދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރެވޭނޭ ގޮތްތަނއޮތްތާ ކުރިޔަށް. ކޮންމެހެންބޭނުންވެއެވެ
ދާ ށް އަންނަމުންއުނިކޭޝަން މަސްރަޙަ އަދި މިހާރު ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމި. ގިނަގުނައެވެތައްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް

 .މަކީ، ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެރާއްޖެވެސް ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުރުންތަކާއި އެއްސަފެއްގައި ހަލުވި ކުރިއެ

މީގެ ސަބަބުން . ވެ ހެދުމެކަމުގައި" އެންމެ ގުޅިފައިވާ ޤައުމު"ަރކީ، ރާއްޖެއަކީ އަޅުގަޑުމެންގެ ތަޞައްވު
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަުރ ، ދީ އަފްރާދުންނަށް ލިބި ލާބަ އާއި މަންފާ އެންމެހާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކުގެ

 .ގަޅުވެގެން ދިޔުމަކީ މި ސިޔާސަތުގެވެސް އަމާޒެވެނރަ
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 އަގު ޚިދުމަތުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރާއްޖޭގެ .1
 

 އުނިކޭޝަން ޓެލެކޮމި،މުއްދަތުގައިކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ޓެލެ އަށް ހިންގުނު 2005 އިން 2001
މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބަދެަލއް . ދަށްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ވަރަށްބޮޑަށްއްއަގުތަޚިދުމަތްތަކުގެ 
 ލުތަކެްއވެސް އެދެވޭ ބަދަށްނެޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަޓައަދި އިން.  ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށެވެމޯބައިލްއައިސްފައިވަނީ 

 ދަށަށްގޮސްފައިވާކަންެވްސ ވެސްއްގެ އަގުތަކުރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާކޯލްތަ. އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 .ފާހަގަކޮށްލަންޖެެހއެވެ

ތް މިހާރު ފިކްސްޑް ޓެލެޯފނުގެ އަގުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ ލުޔެއްލިބިފައިވީނަމަވެސް، ގޭގެއަށް ފޯނުގެ ޚިދުމަ
އަދިވެސް  ރަށެއް ފިޔަވައި، އެހެން ރަށްރަށުގައި މި ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޚަރަދު 13ލިބެންހުރި ރާއްޖޭގެ 

 . ބޮޑުކަމަށް ބެލެވެއެވެވުރެއަތްފޯރާވަރަށް
 

 ސިޔާސަތު އެއްވަނަ

ރަދަށް  އަގުތަކަކީ، ހަމަހަމަ، އަތްފޯރާފަދަ އަދި ޚިދުމަތުގެ ޚަ ޚިދުމަތް ތަކުގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 .ވާނެއެވެ އަގުތަކަކަށް ވާންޑައެޅޭނނިސްބަތްކޮށް ކަ

ނޑި ނޑުދަ  1.1 ލަ

 .ތަޢާރަފްކުރުން މިކޮންސެޕްޓް "އެއް ޚިދުމަތް އެއް އަގު"

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިނުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ހުރަސްތައް 
އެއް "މިގޮތުން . ޝަން ޚިދުމަތްތަކީަކ މުހިއްމު އެއްޗެއްކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެކުޑަކުރުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭ

ދާންނެތިކޮށްދެނިވި މާޙައުލެއް އުފައްދައިގެން ނމިންތައް ހަރާފީ ދުރުގް ޖޫ މި ކޮންސެޕްޓް އަކީ"ޚިދުމަތް އެއް އަގު
އްގައިވެސް އެޚިދުމަތަކަށް ނެގުމަށް ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށްވެސް ނެގޭ އެއްއަގެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެ

 .ރެކެވެޚިޔާލުކުރެވިފައިވާ ތަޞައްވު

ފިކްސްޑް ޓެލެފޯނުގެ . މޯބައިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރުވެސް މި ކޮންސެޕްޓް އަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރެވެއެވެ
 .ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެމިކޮންސެޕްޓް އަގުތައް ކަޑައެޅުމުގައި 

 
 ފިޔަވަޅު

 އަށް ކުރާނެ އަސަރުތައް ވިޔަފާރިޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ  ޢާރަފްކުރުމުގައިތަ" ތް އެއް އަގުއެއް ޚިދުމަ" 1.1.1
 .ދިރާސާކުރުން

 މި ެދ ލޯކަލް އާއި ލޯންގް ޑިސްޓަންސް  މިހާރުހުރި ޓެރިފް ޒޯންތައް، ރިބެލެންސް ކޮށްގެންޓެރިފް  1.1.2
 .ށް މަދުކުރުންޓެރިފް ޒޯނަ



  4  2010-2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 

ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ގުޅުމަށް  ރާއްޖޭގެޖާއަށް ބަލާފައި،  ގައިވާ ޓެރިފް ރިބެލެންސްގެ ނަތީ)1.1.2( 1.1.3
 . އެއް ޚިދުމަތަކަށް އެއް އަގެއް ހަމަޖެއްސުން

ނޑި ނޑުދަ   1.2 ލަ

 /ދު ތަކާއިއިޤްތިސާ ހޮވާލެވޭ /އިމި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަގުތަކަކީ، ރާއްޖޭގެ 
 .ދަވެރި އަގުތަކަކަށް ހެދުންދަ ވާފަބެލޭއަޅާ ކާއި އަޅާބަލާއިރު،މަށް އެކަށީގެންވާ ޤައުމުތަބެލުރާއްޖެ އަޅާ

ޓެރި އަދި ށްރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާފަދަ އަގުހެޔޮ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން، ރައްޖެއަކީ ވެސް އަވަ
މީގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ . އެވެޖެހެސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކާއަޅާބަލާިއރު ވާދަކުރެވޭފަދަ އަގުތަކެއް ހުރި ޤައުމަކަށް ވާން

 .އްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެރާތްތައް ފަރާ

ނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދެ ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަގުތައް އެހެން ޤައުމުތަކާއި އަޅާ ބެލުމަކީ މަތީން  އްގެކަ
 ވާދަވެރި މިންގަޑެއްގައި އް މާރކެޓްގައި އަގުތަ ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން) ކުރުމަކީބެންޗް މާރކް(

 .ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެެކވެ
 

 ފިޔަވަޅު

 ލީސްްޑ ޝަނަލް ޚިދުމަތްތަކާއިޓަނޭއިންޓަނެޓް، އިން، މޯބައިލްފިކްސްޑް، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ  1.2.1
 . ކުރުން އެއްފަހަރު ޝާޢިުއލޫމާތު އަހަރަކުޢް ކުރުމާއި، މިމަ"ކްޗްމާބެން" އްކެޕޭސިޓީގެ އަގުތަ

 ޓްމެ ޚިދުމަތެއްގެ އެކައުން ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮނ2008ް، ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންގެންދާ އޮޕަރޭޓަރުން 1.2.2
ވަކިން ފެންނަގޮތަށް ހަދައި، އަހަރީ ހިސާބުތަކާއިއެކު، ޚިދުމަތްަތކުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ވަކިން 

 .ހުށަހަަޅމުން ގެންދިޔުން މަޢްލޫމާތުގޭނޭގޮތަށް ރެގިއުލޭޓަރަށް ނއެ

 ކޮންޓްރޯލް އްޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަވޭ ތަކާއި ޤައުމީ ބޭނުންތަކަށް ދެެވރިކަމަށް ހުޅުވާނުލާހުރި ޚިދުމަތްދަވާ 1.2.3
 .ކުރުން

 ނެތް ޚިދުމަތްތަކުގެ މެއްން އިތުރުކުރުމާއި، ވާދަވެރިކަ ތިރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތުގެ ވާދަވެރިކައްއަގުތަ 1.2.4
 .އުލޭޓްކުރުން ރެގިއްއަގުތަ
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  ތަރައްޤީރަކްޗަރ ގެޓްސްއިންފްރާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން . 2
 

އްޞަކޮށް ޚާވޭތުވެދިޔަ ސިޔާސަތުގެ ދައުރުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މާޙައުލަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް، 
ގައެއް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތު ދެ ވިއުތަފާމައިކްރޯވޭވްގެ . ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާގުޅިގެން، އައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .ޑި ދެމެހެއްޓޭނޭ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެނމީގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެ. ވެވެއެކުރެވިފައި ޤާއިމް

ވޮއިސް އާއި ނެރޯބޭންޑް ޑޭޓާ ޚިދުމަތްތަްއ ޑުގޮތެއްގައި ނމައިގަކުރެވިފައިވާ ވިއުގަތަކަކީ މިހާރު ޤާއިމް
މި ވިއުގަތަކުގައި، ކެޕޭސިޓީ އިތުުރވެގެން . ފައިވާ ވިއުގަތަކެކެވެކުރެވިމަށް ފަރުމާ ފޯރުވައިދިނު

 ޚިދުމަތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް ގެ އި އެހެނިހެން އައިސީޓީނެޓާއިންޓަ ގޮސްފައިވީނަމަވެސް، ބްރޯޑްބޭންޑް
 .ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެވަރަށް ާޖގަ ބޭނުންވާ

ދިނުމުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގަތަކުގަިއ ފޯރުވައިއެކު ޓީ ގެ ޚިދުމަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާސީއިބްރޯޑްބޭންޑް އަ
އަދި މިހާރު ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެ ގުޅާލުމަށް ރޭވިފައިާވ . ގަ ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެއެަކށީގެންވާ ޖާ

ފައިވާ ވިއުގަތަކުގެ ޖާަގ ޤާއިމްކުރެވި   ރާއްޖޭގައިމަސައްކަތް ނިމޭއިރަށް ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ
 . ޑުކުރުމުގެ ބޭނުން އިހުނަށްވުރެވެސް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެބޮ

 ރަށުގެ އިތުރުން، މިޚިދުމަތް ގޭގެއަްށ 13މިހާރު ފިކްސްޑް ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގޭގެއަށް ލިބެމުންދާ 
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އެހެންކަމުން .  ނެތެވެމްކުރެވިފައެއްހެންރަށެއްގައި ޤާއިނޭފަދަ ވިއުގައެއް އެވޭފޯރުވައިދެ

 ވަކި މަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގައި ފޯރުވައިދިނު  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށްއަސާސީ ޚިދުމަތްތައް
 . ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެޓެކްނޯލޮޖީއަކަށް ބުރަނުވާ

 

 ދެވަނަ ސިޔާސަތު

އެއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި  ، ޚިދުމަތް ތަކާއިއަސާސީކޭޝަން ގެ ޓެލެކޮމިއުނި
 ރާސްޓްރަކްޗަރފްއިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނޭ ފެންވަރަކަށްގެބްރޯޑްބޭންޑް

 .ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

 

ނޑި ނޑުދަ  2.1 ލަ

 . ފޯރުވައި ދިނުންއެންމެންނަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް

 
 . އެވެބެލެވެޚިދުމަތެއް ކަމުގައި މިހާރު  ނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްެވްސ  އަތްފޯރާފަދަ ހެޔޮއަގެއްގައި" އަސާސީ ޚިދުމަތްގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން"އެހެންކަމުން 
 އަސާސީ ޚިދުމަތް މާނަކޮށްފައިއެވަނީ ގެ މި މަޤުސަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން. ވެލިބިދޭން ޖެހެއެ
 . މިންވަރެވެބެލެވޭނޭކަމަށް ނަށް އެންމެ މަދުމިނުން ބޭނުންވާާޢއްމު ފަރުދުން
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 ފިޔަވަޅު

 ގެ އިންޓަނެޓް މެގަބައިޓ250ް މިނެޓުގެ ކޯލާއި 90ދުމަތެއްގެގޮތުގައި ޚި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ 2.1.1
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް މަހަކު  ގެ ހަލުވިމިނެއްގައKbpsި 56 ވެގެންދަށް،  ހިމެނޭ ޕެކެޖެއްޑޭޓާ
 މި ޕެކެޖަކީ އެއިރެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލާފަިއ .ތަޢާރަފްކުރުންލިބޭނޭގޮތް ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަގެއްގައި 200

 .ބަދަލުގެނެވޭނޭ ެއއްޗެކެވެ

ރަކަށްވެސް ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެއް ންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ޕެކެޖަކީ ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ 2.1.2
 .ކަމުގައި ވުން

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮށް 2006ޓެލެކޮމިއުިނކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ޕެކެޖު  2.1.3
 .ގޮތް ހެދުންނޭވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅިރާއްޖެއަށް ލިބޭ 2008

 

ނޑިލަނ   2.2 ޑުދަ

 ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރިކުރެވޭނޭފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރުއެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އައިސީޓީގެ ބޭނުންތައް 
 .އިތުރުކުރުން

 
ހަލުވިމިނެއްގައި އިންޓަނެޓް އާއި އައިސީޓީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ފެންވަރަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، 

މިގޮތުން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނޭފަދަ .  އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެކެޕޭސިޓީކޭޝަން ވިއުގަތަކުގެ މިހާރުހުރި ޓެލެކޮމިއުނި
 .ޓެކްނޯލޮޖީތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެއައު 
 

 ފިޔަވަޅު

ބްރޯޑްބޭންޑް އައިސީޓީގެ ޚިދުމަތް މުޅިރާއްޖެއަށް ރޭޓަރުން ްސޓްރަކްޗަރ ހުރި ޓެލެކޮމް އޮޕަރާއިންފް 2.2.1
 .އިދެވޭނޭ މިންވަރަށް މިހާރުހުރި ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެފޯރުވަ

 ެގ x STM-1 2މަދުވެެގން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ބަލާފައި  ނިމުމުގެ ކުރިން 2008މިގޮތުން،  2.2.2
 .މިންވަރަށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ވާނެއެވެ

  ގMbpsެ 2ރަށަކުން  މަދުވެގެން  ރާއްޖޭގެ ކޮންމެރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަސިޓީލީސްޑްލައިން ކެޕޭ 2.2.3
 .ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެނިމުމުގެ ކުރިން  2008ކެޕެސިޓީ، 

 ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި އެފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީތައް ރާއްޖޭގައި ޓެކްނޯލޮޖީ" ޓްރިޕްލް ޕްލޭ" 2.2.4
 .ތަޢާރަފްކުރުން
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ނޑި ނޑުދަ   2.3 ލަ

 ތަފާތުގުޅުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނޭ ފަދަ  އެތެރޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރާއްޖޭގެ
 .ޓެކްނޯލޮޖީ ތައް ތަޢާރަފްކުރުން

ތަކަށް ބުރަވުމުގެ ބަދަލުގައި، ޓެކްނޯލޮޖީ ސެޓެލައިޓާއި މައިކްރޯވޭވް ގުޅުންތަކަށް ގެބެކްބޯން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 
މިގޮތުން . ގެ ބޭނުންހިފަންޖެހެއެވެޓެކްނޯލޮޖީ އެކަށީގްެނވާ ކޮށްއް ބޭނުންކުރެވިދާނޭތޯ ދިރާސާތަޓެކްނޯލޮޖީއެހެން 

.  އެކެވެޓެކްނޯލޮޖީގުޅާލުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނޭ  ސަރަޙައްދުތައްސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ އަކީ އާބާދީގިނަ 
ނޑިތަކާއި އެމީގެ ިއތުރުންވެސް  ނޑުދަ ތައް ޓެކްނޯލޮޖީތު އައު ތަފާއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ލަ

 .ރާސާ ކުރަންވާނެއެވެދިއް ވޭނޭ ގޮތްތަބޭނުންކުރެރާއްޖޭގައި 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގަތައް ފުޅާކުރުމަށާއި އައު ވިއުގަތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ މާޙައުލަށް އެކަށޭނަ 
އި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓަވާަރއި، ކޭބަލް ޑަކްޓިންގ ފަދަ ގޮތަކަށް އެފަދަ ވިއުގަތައް ބައްޓަންކުރުމަށާ

 .  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތައް އެއްފަރާތައްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް އިންތިޒާމް ކުރަންވާނެއެވެ
 
 

 ފިޔަވަޅު

ބެޭހ  ގުޅާލުމާތައްސަރަހައްދުއިން ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި އާބާދީ ހުރި ރީޢާސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ ޛަ 2.3.1
 .ރާސާއެއް ކުރުންދި

އެކަށީގެންވާ  ތައް ދިރާސާކޮށް ޓެކްނޯލޮޖީފަދަ އައު  ރެވޭނޭޤައުމީ ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކު 2.3.2
 .ތަޢާރަފް ކުރުން ޓެކްނޯލޮޖީ

 

ނޑި ނޑުދަ  2.4 ލަ

 މުޅި ރާއްޖެއަށް ހަލުވިސްޕީޑެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުން

 
  ހަލުވި ސްޕީޑެްއގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމުގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްދޭފަރާތްއަގުހެޔޮކޮށް

 ވިއުގަތަކުން ޖާގަ "ޓެރެސްޓްރިއަލް"  އަގުބޮޑުކޮށް ސެޓެލައިޓު ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތަކަށް) ޕީ.އެސް.އައި(
 އެއް ކޭބަލް ގުޅިފައިވާ ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރބޭރާއިރާއްޖެއިން އަދި . ލިބެންހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ

ވުމަކީ އަގުހެޔޮކޮށް ފައިދާހުރިގޮތަކަށް   ލިބިޭދ ކެޕޭސިޓީ މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުވޭނޭގޮތްންކޭބަލުއެޅުމާއެކު، މި
 .ދާނޭކަމެކެވެ  ޚިދުމަތް ތަރައްޤީވެގެންގެނެޓްޓައިން
 

 ފިޔަވަޅު

ސްޓްރަކްޗަރ ހުރި ޓެލެކޮމް ރާފުޅާކުރުމަށް އިންފްޖެއަށް މުޅިރާއް ޚިދުމަތް ޕީ އިންގެ.އެސް.އައި 2.4.1
 .ލިބިދޭން ޖެހޭނެއެވެރޭޓަރުންގެ ވިއުގަތަކުން ކެޕޭސިޓީ ޕައޮ
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 އް އިންޓަނެޓް ޓްރެފިކް ރާއްޖޭގެ ނޯޑްތަކަށް އުފުލުމުގައި ޓެރެސްޓްރިއަލް ވިއުގަތަޕީ އިންގެ.އެސް.އައި 2.4.2
ލް ފައިބަރ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ކަރިން އޮޕްޓިމެބްބޭނުންކުރުމާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅުމަށް ސަ

 .ބޭނުންކުރުން

 .އް ޤާއިމްކުރުންޖެނެޓް އެކްސްޗޭންޓަޅާލެވޭނޭ އިން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގުއް ވިއުގަތަޕީ އިންގެ.އެސް.އައި 2.4.3

 .ނުންވަރުދިތްންނަށް ހި އިޕީ.އެސް.އައިޓް ޤާއިމް ކުރުމަށް ޕޮ ބޭނުންކޮށްގެން ހޮޓްސްޓެކްނޯލޮޖީވަޔަލްެސ  2.4.4

އަޅަންޖެހޭ  ނިމުމުގެކުރިން މުޅިރްާއޖެއަށް އިންޓަނެޓް ލިއްބައިދިނުމަށް ރެގިއުލޭޓަރީގޮތުން 2008 2.4.5
 .ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

 

ނޑި ނޑުދަ  2.5 ލަ

ކުއްލިޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގައެއް ފޮނުވުމަށާއި ދުރާލާ އިންޒާރު 
 .ންމުޅިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރު

 
އަށް ފަހުގައި، ރާއްޖޭގައި ވަކި އެމަރޖެންސީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގައެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން ސާސުނާމީ ކާރި

އެއް ދިމާވުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ އިންޒާރު ސާ ވިއުގައަކީ ކާރިނޭމިގޮތުން ޤާއިމް ކުރެވޭ. ފާހަގަ ވެގެންދިޔައެވެ
ފަދަ އެއް ކުރިމަތިވުމުން ޙާލަތު ދެނެގަނެ މަޢްލޫމާތު ފޮނުވޭނޭ ސާކާރި، ފޮނުވޭނޭ ފަދަ ނިޒާމަކަށްވުމުގެ އިތުރުން

 .ވާންޖެހެއެވެމިފަދަ ވިއުގައެއް  ތަކަށްވަސީލަހިންގުމަށްވެސް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަދި ރިލީފް އޮޕަރޭޝަން 
 

 ފިޔަވަޅު

 .ލުންކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާއެމަޖެންސީ ޓެލެ ނިމުމުގެ ކުރިން 2006 2.5.1

  .ގޮތް ހެދުން ފޮނުވޭނޭތައް މިހާރުހުރި ވިއުގަތަކުންލާ ފޮނުވޭ އިންޒާރުގެ މެސެޖްދުރާ 2.5.2

 2006 ބޭނުންކޮށްގެން އް ވިއުގަތަމޯބައިލްތަކުގައި އަދި ޤައުމީ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި މިހާރުހުރި ސާކާިރ 2.5.3
 .ކުރުންކުރެވޭނޭ މަގުފިަހ" ނެޝަނަލް ރޯމިންގ"އަދި " ޕްރައިރިޓީ ކޯލިންގ"ނިމުމުގެ ކުރިން 

ނުގެ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ފޯސެޓެލައިޓް  ރަށެއްގައިޅޭ ހުރިހާ  ނިމުމުގެ ކުރިން މީހުންއ2007ު 2.5.4
 .ޤާއިމްކުރުން

ރަށުފެންވަރުގައި މެއް ނިޒާ ނިމުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ އިންޒާރު ފޮނުވޭނޭ އެލެކްޓްރޯނިކް 2009 2.5.5
 .ޤާއިމްކުރުން

 

ނޑި ނޑުދަ  2.6 ލަ

ދުފަހަރުގައި ނ ދަތުރުވެރީންނަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާއިރު އުޅަމަސްވެރީންނާއި އެހެނިހެން
 .ޤާއިމުކޮށް ދިނުން މެއްޒާނިބޭނުންކުރެވޭނޭ އިތުބާރުހުރި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 
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އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ފޯރުވައިދިނުމަކީ ޚިދުމަތް  ގެ ފޯނުމޯބައިލްދަކަށް އްގެ ހުރިހާަސރަހަޑުނރާއްޖޭގެ ކަ
ޓަލް ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަން ބަންދުކުރުމުގެ  ވަަނއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯސ1998ް .ނިކަލްގޮތުން ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެޓެކް

 ޚިދުމަތް ތަކެއް އޭރު ލިބެމުންއައިއެފް މެދުވެރިކޮށް .އެޗްދުފަހަރަށް ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނފަހުން ރާއްޖޭގެ ކަ
ނޑު މަތީގައިހާމީގެސަބަބުން .ހުއްޓުނެވެ  ހިގެން ގޮވައިފި ނަމަ އަޑުއަހާނެ ފަރާތެއް ނެތިގެން ދިއުމާއިގައި ޖެލު ކަ

 .ޑިގެން ދިޔައެވެނމެދުކެދިނުމުގެ ޚިދުމަތް އި ނަގަކޯލްދުފަހަރުން ނއުޅަ

 ރޭޑިޯއފަދަ މި. ވެސެޓެމެދުގައްޔާއި ރަށްރަށާއި ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ސީބީ ރޭޑިއޯ  މިހާރު މަސްވެރިންގެ
 . ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެމިފަދަ ސެޓެއް ތީ ދުރަށް ގުޅުަމށް ދުރު ހިސާބަށް ނުފޯރާޑުގެ ނތަކުގެ ސިގްނަލް ކަސެޓް

އެންމެ ޑުމަތީގެ ގުޅުން ނރިކޮށް ކަމެދުވެތްތައް ވަސީލަ އަދި ސެޓެލައިޓް ގެ  ރޭޑިއޯއެފް.އެޗް، ފޯނުމޯބައިލް
 .އެވެ ދެމެހެއްޓޭނޭފަދަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިދާނެއެދެވޭގޮތަކަށް

 
 ފިޔަވަޅު

 .ދުފަހަރުގައި ސެޓެލައިޓް ފޯނު ބޭނުންކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުންނއުޅަ ނިމުމުގެ ކުރިން 2006 2.6.1

މަގު ތަނަވަސް ކުރެވޭނެ " ރޯމް"ފޯނާއި  ެސޓެލައިޓް ފޯނާއި ދެމެދު  މޯބައިލް ނިމުމުގެ ކުރިން 2006 2.6.2
  .ކޮށްދިނުން

 .މާއި މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުންގެ ބޭނުންކުރުމަށްހިތްވަރުދިނުޓެކްނޯލޮޖީއައު  2.6.3

އެފް ރޭޑިއޯ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ .އެޗްނުވަތަ  ލައިޓް ފޯނުޓެދުފަހަރުގައި ސެނދަތުރުކުރާ އުޅަދުރުރާސްތާއަށް  2.6.4
 . ހަމަޖެއްސުންގޮތަށް

އެފް ސްޓޭޝަން .ން ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗްދުފަހަރާއި ގުޅުނ އުޅަޑުތަކުގައި ދަތުރުކުރާނރާއްޖޭގެ ކަ 2.6.5
 .ޤާއިމްކުރުން

 (GMDSS)ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރަސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް ކޯސްޓްގާޑްގައި ބޭނުންކުރާ  2.6.6
 .ދުފަހަރުގެ އަޑުއެހުންނބޭުނންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އުޅަ

 . ދިރާސާ ކުރުންއި ބެހޭގޮތުންދުރުރާސްތާއަށް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ އިތުރު ޓެކްނޯލޮޖީތަކާ 2.6.7
 

ނޑި ނޑުދަ  2.7 ލަ

 .ތްތައް ހޯދައިދިނުންވަސީލަޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 

ދުންނަށްމެ މި ޚިދުމަތް ދު، ހުރިހާ ފަރުނޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންއަކީ ފަރުދުންގެ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަމަށް ވީހި
މިގޮތުން . އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިޚިދުމަތް ލިބެންހުންނަން ޖެހެއެވެލިބެމުންދާ ބީދައިން، ޚާއްޞަ 

ލިބޭނެގޮތަށް ތްތައް ވަސީލައެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ، އެބޭނުންތައް ފުއްދޭނޭފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީތަކާއި 
 .  މުހިއްމުކަމެކެވެއިންތިޒާމު ކުރެވިފައިހުުރމަކީ
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 ޚިދުމަތް މި ޙާއްޞަ ގްރޫޕަށް ވެސް ލިބޭނޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީއެހެންކަމުން، ޓެލެ
ނުންވާ  ބޭޓެކްނޯލޮޖީދުވެރިކޮށް ކަުމދާ ތެއް މެވަސީލަޔުނިވަރސަލް ސަރވިސް ފަންޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ މާލީ އެހެން 

 .ފަރާތްތަކަށް ލިއްބައިދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ
 

 ފިޔަވަޅު

 .ރުންކު ބޭނުންތައް ދިރާސާކުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންއަށްބޭނުންވާ ފަރާތްތައްޞަ އެހީޚާ 2.7.1

 .ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ްއމިފަދަ ފަރާތްތަހިފޭނޭ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ގެ ބޭނުން ޓެކްނޯލޮޖީ ހުރިލިބެން 2.7.2

 .މުންގެންދިއުންރޮގްރާމްގެ ކާމިޔާބީ މޮނިޓަރ ކުރަބޭނުންކުރާ ގޮތާއި މި ޕް ޓެކްނޯލޮޖީ 2.7.3
 

ނޑިލަނ  2.8 ޑުދަ

އިން ގުޅާލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރާއި ރީޢާރގެ ޛަބަސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިއި ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެއާ
 .ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން

އިޓުގެ ގުޅުމަށް ބުރަވުމަކީ ސެޓެލަ. ތަކީ ސެޓެލައިޓެވެވަސީލަމިހާތަނަށް ބޭރާއި ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހަމައެކަނި 
 . ކުރިމަގުގައި ޓެލެފޯނާއި ޑޭޓާގެ ބޭނުންކުރޭާނ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާކަމެއްނޫނެވެ

އިން ގުޅާލުމަކީ ެހޔޮއަގެއްގައި ބުޮޑ ރީޢާއި އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ ޛައެހެންކަމުން، ރާއްޖެވެސް ބޭރުދުނިޔެއާ
 .ކަން ޔަޤީނެވެކެޕޭސިޓީއެއް ލިބޭނޭ ތަނަވަސް މަގެއް

 
 ފިޔަވަޅު

 ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭންބޭރާއި ގުޅާލެވޭ ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ މަޝްރޫޢްތައް 2006 2.8.1
 .ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން

 . އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން"ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީސް"ޓީ ވިއްކުމަށާއި ސިކެޕޭ 2.8.2

 .މަތްތައް ދިނުމުގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުންރާއްޖެއަކީ ޓްރާންސިޓް ޚިދު 2.8.3

ޝޯ ޚިދުމަތްތައް - ފަދަ އައިސީޓީގެ އޯފް"ގޑޭޓާ ވެޔަރހައުސިން" އަދި " ސެންޓަރކޯލް" 2.8.4
 .ވަރުދިނުންތަރައްޤީކުރުމަށް ހިތް

އް ވިއުގައެއް ކުރުމާއި މީގެ ސަބަބުން އެ" ޓްކްއިންޓަކަނެ"ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ވިއުގަތައް  2.8.5
 .ފޭލްވެއްޖެހިދެއްަގއިވެސް އަނެއް ވިއުގަ ބޭނުންކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިކުރުން
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ނޑި ނޑުދަ  2.9 ލަ

 .ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް މީހުންނާއި ވީވަރަކުން ކައިރިން ލިބޭނޭގޮތް ތަނަވަސްވުން

 
" ކޮމްޕްލެކްސިޓީ"ބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޢަދަދާއި ދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއިގުޅިެގން މިހާރުވަނީ ލިވާޚިދުމަތްތައް 
މަރުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ އޮފީސްތައް މިހާރު ހުންނަނީ މާލޭގައާއި އާބާދީ ބޮޑު ބައެއް ކަސްޓަ. އިތުރުވެފައެވެ
ށް  ޚިދުމަތަކަ ބިލް ދެއްކުން،ސަބަބުބްމުގެ ނެތުއި މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ލިބެން އެހެން ރަށްރަށުގަ. ރަށްރަށުގައެވެ

 .އެރަށްރަށުން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް  ފަދަ ކަސްޓަމަރުންއެދުން

ން ފުޅާކުރުމަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަމުޅިރާއްޖޭގައިވެސް  ނައްތާލުމުގެގޮތުން އް ހުރަސްތަމިފަދަ
 .ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމެކެވެ

 
 ޅުފިޔަވަ

ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް  2.9.1
 . މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުންދެވޭޚިދުމަތް

 މާއިތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ޤާއިމްކުރުކާރަޙައޮޕަރޭޓަރުންގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގަިއ ރަށުފެންވަރުގައި  2.9.2
 .ދިންުނ ތައްޖެހޭ ޚިދުމަތްނަށް ދޭންންރުޓަމަ އަސާސީ ފެންވަރެއްގައި ކަސްށް މެދުވެރިކޮއްމިފަރާތްތަ

ބޭންކިންގ ގޭޓްވޭ ރަށްރަށަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގައި ބޭންކިންގ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން  2.9.3
 .ފޯރުވައިދިނުން
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ނޑު ރެގިއުލޭޓްކުރާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން .3  އޮނިގަ
 

ގެ ދައުރަކީ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓަރު
 ޙާޞިލްކުރުމަށްވެސް އްޑިތަނޑުދަނރައްކާތެރިކޮށް ދިނުމާއި ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގައި ޤައުމީ ލަ

 .ދައި ދިނުމެވެންޞާފުވެރި ހަމަހަމަ މާހައުެލއް އުފައްހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިމިމަގުދައްކައިދިނުމާއި، 

ފުރިހަމައަށް އަދި ހާމަކަންބޮޑުގޮތަކަށް އަދާކޮށް ދިނުމުގައި ކަޑައެޅިފައި އޮންނަ މެެރގިއުލޭޓަރުގެ ދައުރު އެން
މީގެ އިތުރުން ރެގިއުލޭޓަރުގެ . ބާރުތަކެއް ލިއްބައިދޭފަދަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ

މެހެން ންކޮތްތައް ލިބެން ހުރުމަކީ ވެސް ވަސީލަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަ
 .ބޭނުން ކަމެކެވެ

 އަށް ދުނިޔޭގައި އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުމާއި ގުޅިގެން މުވާޞަލާތީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
. ހިފާ ފަރާތްތައް ވެސް ގިނަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެގޮތުން ލިބެމުންމިދާ ފަސޭހަތައް ނުހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން

މިއަދު އެހެންކަމުން، އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ލިބޭފަސޭހަާއއި ގުޅިގެން 
އި ޤާނޫނީ ކަމިކަމަށްޓަ. ކުން ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަ

 ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން މާޔަތްތަށް ލިބިދިނުމާިއ، ރެގިއުލޭޓަރީ މިންގަޑުތައް ކަޑައެޅުމާއި އަދިގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙި
        .   ރައްކައުތެރިކަމެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެދެވޭނޭ

ނާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝައުމުތަކެއްގައި ފެންނަމުންދަނީ ޤަނަދުނިޔޭގެ ިގމިކަން އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ކުރުމުގައި، 
 .  ރެގިއުލޭޓްކުރެވެމުންދާ ތަނެވެގެ ދާއިރާ ގުޅި އެއް ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ އަކުންޓެކްނޯލޮޖީއިންފޮމޭޝަން 

 

 ތިންވަނަ ސިޔާސަތު

އި  އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނޭ ފަދަ، ބާރުތަކާދައުރުރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަކީ އޭގެ 
 ،މަށާއިހެދުކަށް ޞަޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ، ޤާނޫނީގޮތުން ވަކި ޝަޚްނތްތައް ކަވަސީލަ

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކޮށް ކަން އިތުރު ރައްކައުތެރިކުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަ
ނޑު  ރެގިއުލޭޓު ކު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާޓަކައިތުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށްމަޞްލަޙަ ރާ އޮނިގަ

 .ހަރުދަނާ ކުރަންޖެއެވެ
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ނޑި ނޑުދަ  3.1 ލަ

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ގޮތުގެ ހާމަކަން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
 .އެކުލަވާލުންޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނެއް 

 
  ދާއިރާލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެލޭޝަންކުރުމުއްދަތަށް ބަލާއިރު، މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއު

ނަމަވެސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނެއް އޮތުމުން، ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކާއި . ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ފުދެއެވެ
ރު އިތުރުވެ ރެގިއުލޭޓަރީ ންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާޚިދުމަތްލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚާއްޞަކޮށް ދާއިރާއަށް އި

 .ވެ ހާމަކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެޑުެގއޮނިގަ
 

 ފިޔަވަޅު

 . ތައްޔާރުކުރުން ނިމުމުގެ ކުރިން ވަނައަހަރ2006ުޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނެއްގެ ދެލިކޮޕީ  3.1.1

އާއި އެއްގޮްތވާގޮތުގެ " އިންޓަނެޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް"ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނުގައި  3.1.1.1
ޓްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރާނޭ އޮނިގަޑެއް ކަޑައެޅިފަިއ މަތީން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ރެގިއުލޭ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓަރަކީ އޭގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ  3.1.1.2
 .ކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެޞަ އޮތް، އިދާރީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ވަކި ޝަޚްއްޤާނޫނީ ބާރުތަ

ޝަން ޤާނޫނުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާފަރާތްތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭ 3.1.1.3
 .ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 .ގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން ވަނައަހަރ2007ު ބިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 3.1.2

 .ނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓަރެއް އުފެއްދުން ޓެލެކޮމިއުއޮންނާނެމާލީ ގޮތުން މިނިވަން ޝަޚްސެއްގެ ގޮތުގައި  3.1.3

އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަޝްވަރައާއިއެކު ނިވަންކަމާއެކު އަވަހަށްބެލުމަށްޓަކަިއ  މިއްކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަ 3.1.4
 .ވޭނޭ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން އެއް ޤާއިމްކުރެ"އޮމްބަޑްސްމަން"

 

ނޑި ނޑުދަ  3.2 ލަ

ލުތަކުގެ ހާމަކަން އިތުރުކުރުމާއި ވީހާވެސް ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫ
 . މިތަކެތި ލިބެންހުރުންށްފުޅާދާއިރާއަކަ

 
ޚާއްޞަކޮށް ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި . ރެގިއުލޭޓަރަކީ ހާމަކަންބޮޑު ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ

ރެގިއުލޭޓަރީ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ކަންހިގާގޮްތ ، އެހެންކަމުން. މުކަން ވަކިން ބޮޑުވެގެންދެއެވެއްމިކަންކަމުގެ މުހި
 . މުހިއްމު ކަމެކެވެލިޔެވި، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢްލޫމާތު ލިބެންހުރުމަކީ
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 ފިޔަވަޅު

 .ޑްތައް ތައްޔާރުކުރުންޑިނޭޓް ރެގިއުލޭޝަނާއި ސްޓޭންޑަސަބޯ 3.2.1

އާންމުންގެ ރީ ކަންކަން ނިންމުމުމުގައި  ރެގިއުލޭޓަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންހުރިޢާންމު މަސްލަަޙތާއި ގުޅު 3.2.2
 .މަޝްވަާރ ހޯދުން

ބޭގޮތަށް  ކުރުމާއި ޢާންމުކޮށް ލިއިޢްޕްރޮސީޖަރތައް ޝާ ކާއިރެގިއުލޭޝަންތަކާއި، ސްޓޭންޑަޑްތަ 3.2.3
 .ބެހެއްޓުން

 
 

ނޑި ނޑުދަ  3.3 ލަ

  .ންކުރުޓަރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާ ރެގިއުލޭ ގެޓެކްނޯލޮޖީއި އިންފޮމޭޝަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ

 
  ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބެލެވެމުންދިއުމާއެކު،  ދާއިރާއަކީ ލާމެހިފައިވާ ދެ ދާއިރާކަމަށްގެއި އައިޓީޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ

ރުމުގައި ރެގިއުލޭޓްކުފުރިހަމައަށް ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖޭގައިވެސް މިދެދާއިރާ 
  . ޑެއް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމެވެއޮންނަންޖެހޭނޭ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަ

 
 ފިޔަވަޅު

ލޭޓަރީ އުދުނިޔޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި އައިޓީ ގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ރެގި 3.3.1
 .ޑުތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ރާއްޖެއަށް ކަމުދާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރެގިލޭޓަރީ އޮނިގަޑު ހަރުދަނާކުރުންނމިންގަ

 

ނޑުދަނޑި   3.4ލަ

  .ކޮށްދިނުންހިރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބޭނުން ހިފުމަށް މަގުފަޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 

 

ގެ ފަސޭހަކަން ނުހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ ފަރާތްތަކުގެ ޝިކާރުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
މިގޮތުން ޖެއްސުންކުރުމާއި އުދަގޫކުރުމުގެ ގޮތުން ލިބޭ ފޯނުކޯލުތަކުން . ވަނީ ވެފައެވެކަމުގައި ގިނަބައެއް މިއަދު މި

ފެށިގެން ވަކިފަރާތެއް ނޭގި ލިބޭ އިންޒާރުގެ މެސެޖްތަކާއި، އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ލިބެމުންދާ އެތައްހާސް 
 ން ފަސޭަހކަތީލާއްފަހަރު މުވާޞަބަބުން ބައެ ސަގެ "އިންޑީސަންޓް މެޓީރިއަލް"ތަކާއި ތުމަޢުލޫމާ ބޭކާރު މެއިލްަތކާއި
ތީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގައި ކުރެވޭ ބޮޑެތި ކުށްތަކަްށ ޒަމާނީ މުވާޞަލާ. ވެފައެވެތުރާލަކަށްމިވަނީ 

މަގުފަހިވެގެންދާއިރު، ވިޔަފާރީގެ ސިއްރުތައް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ރައްކައުތެރިކުރުމަށް އެތަކެްއ 
ެގ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީވުމާއިއެކު، ރާއްޖޭގައި . ޖެހުމަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެގޮން

 .ބޭނުން ރައްކައުތެރިގޮތަކަށް ހިފުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ

 



  15  2010-2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 

 
 ފިޔަވަޅު

އްކައުތެރިކަން  ރަންމުންނަށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެން ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ޢާޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ 3.4.1
" ސްޕޭމް" ކުޑަކުރުމަށާއި ތްރެޓްތައްސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުމަށާއި، އިންޓަރނެޓުމެދުވެރިކޮށް އަންނަ 

 .އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުންމަދުކުރުމަށް 

އްދީ ގޮތުން ކުެރޭވ އިތުރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުންނާއި ސަރަޙަ" ރިޓީސައިބަރ ސެކިއު" 3.4.2
އްކަތްތަކުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމާއި، ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް  އަޅަންޖެހޭ މަސަ

 . ކުރުންއިތުރުޤާބިލުކަން ހުނަރާިއ  އެދާއިރާއިން ،ފިޔަވަޅުތައްއެޅުާމއި

ނޫނު ޤާ ،ޓަކައިތައް މަދުކުރުމަށްށް ކުގާހިންރާވައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް  3.4.3
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިޭބެނ  އެފަދަކުށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކުންތަނީްފޒު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

 .ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

އިން ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފުމަްށ އާގެ ޒަރިއްޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ 3.4.4
ގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން

 .  ރައްކައުތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުންނަށް ކުޑަކުދިންހިފާބޭނުން

 ހިފުމަށް ބޭނުން ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ޓެކްނޯލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި 3.4.5
 .އެކުލަވާލުން ޤާނޫނުތައް ބޭނުންވާ  ސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިބަރސައި މަށާމަގުފަހިކޮށްދިނު
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އެކު ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކަށް ރަފްކުރުމާޢާ ޚިދުމަތަށް ވާދަވެރިކަން ތަގެމޯބައިލްނެޓާއި ޓައިން

އެހެނީ މީގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތަކުގެ . ގަޅުއަސަރުތަކެްއ ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެނރައޭގެ ސަބަބުން 
 .އެވެވާތީއިފަ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަޢާރަފްވަމުން ގޮސްއްވެ އައު ޚިދުމަތްތަތިރިވެ އަގުތައް ޅުގަނރަފެންވަރު

ތްތަކަށް ރާ ލާބައާއި މަންފާ ޚިދުމަތްބޭނުންކުރާ ފަ ވީނަމަވެސް، ވާދަވެރިކަމުގެރކެޓް ކުޑަ ކަމުގައިމާާރއްޖޭގެ 
ދާނޭ އެއްޗެއްކަން ވަނީ އްޓިއިވެސް ވާދަވެރިކަމަކީ ދެމެހެލިބުމުގެ އިތުރުން،  މިފަދަ ކުޑަ އިޤްތިޞާދުތަކުގަ

ޓް، އިންޓަނެ. ދީފައެވެއި ޚިދުމަތުން ވަނީ ދައްކަމޯބައިލް ވާދަވެރިކަމުގެ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ .ހާމަކޮށްދީފައެވެ
 ފަަދ (VoIP)ވޮއިސް އޯވަރ އިންޓަރނެޓް ޕްރޮޓޮކޯލް ލީސްޑް ލައިން، ފިކްސްޑް ލައިން، އިންޓަނޭޝަނަލް އަދި 
 .ދުމަތްތަކެކެވެޚިޚިދުމަތްތަކަކީ ވާދަވެރިކަމަށް އިތުރަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ފަދަ 

 ގޮތަކަށް ވާދަވެރިކަްނ އި ވާދަވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވިޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގަ
އިތުރުކުރުމަށާއި،  އެދާއިރާއިން ސަރުކާަރށާއި ޤައުމަށް ލިބޭ ފައިދާ ދަމަަހއްޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް 

އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުން ލައިސަންސްފީގެ ގޮތުގައާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް . ކުރުން މުހިންމެވެ
ނޑައެޅޭ އަދި ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާ ވާ ންވާނީ ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ވާދަވެރިކަމަށް މަގުފަހިވާނޭހެން ކަ

          .ނަގަމުންގެންދާ ފައިސާ ކަމުގައެވެ
 

 ހަތަރުވަނަ ސިޔާސަތު

 ވާދަވެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ އަލަށް އިއިތުރުކުރުމާ ވާދަވެރިކަން ކުގެޚިދުމަތްތަ މިހާރުދެވޭ
 .ޖެހޭނެއެވެ ހުޅުވާލަން

 

ނޑި ނޑުދަ  4.1 ލަ

 .އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން

 
. ުލމުން، އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް މާރކެޓަށް ވަނީ އައިސްފައެވެމަށް ހުޅުވާދަވެރިކަވާ ޚިދުމަތް އިންޓަނެޓްގެ

އަގުތައް . އެކަންޏެވެ ހުންނަނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ލިބެންނަމަވެސް އިންޓަނެޓްގެ 
 .މުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ ހެޔޮބަދަލު ގެނައުގުތަކަށްއަ މިކުރިޔާއަޅާބަލާއިރު ކުޑަވެފައިވީނަމަވެސް، އިތުރަށް

އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ލިއްބައިދެވޭނޭ ފަދަ ޮގތަކަށް މި ޚިދުމަތުގެ 
 .ރުކުރަން ޖެހެއެވެވާދަވެރިކަން އިތު

 
 ފިޔަވަޅު
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 .އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރިޓެއިލް ކުރެވޭނޭ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން 4.1.1

 .މިުޅ ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ވިސްނައިގެން އިންޓަނެޓްގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރަށް ހުޅުވާލުން 4.1.2

ންފްރަސްޓްރަކްޗަރ ހުިރ ނަށާއި އިންޓަނެޓް ރިޓެއިލް ކުރާފަރާތްތަކަށް އި ން އިޕީ.އެސް.އައި 4.1.3
 . ލިބޭނޭގޮތް ހަަމޖެއްސުން ވިޔަފަރި އުޞޫލުންއޮޕަރޭޓަރުންގެ ވިއުގަތަކުގައިހުރި ޖާގަ

 

ނޑި ނޑުދަ  4.2 ލަ

 .ސްޓްރަކްޗަރ ގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުންއިންފްރާ

 
ކްޗަރ އިތުރަށް ސްޓްރަބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތައް މުޅިރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް އޮތް އެއްމަގަކީ، އިންފްރާ

 . ފަރާތްތައް ހޯދުމެވެއިތުރުތަރައްޤީކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރާނޭ 

ޕޭސިޓީ ނެތްކަން ކެ ފޯރުވައިދެވޭފަދަ ގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ވިއުގައިމިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުރި ވަކި ދެ 
 އުފައްދައިގެން ބޭނުންވާ ކެޕޭސިޓީ އެހެންކަމުން، މި ދެ ވިއުގައިގެ ދެމެދުގެ ވާދަވެރިކަން. ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .ހެޔޮއަގެއްގައި ލިބޭނޭގޮތް ހަދަން ޖެހެއެވެ
 

 ފިޔަވަޅު

 . ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުންރަކްޗަރ ހުރި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބޭންޑްވިތުޓްސްއިންފްރާ 4.2.1

 . ފަދަ އައު ޓެކްނޯލޮޖީތަކުގެ ބޭނުންކުރެވޭނޭގޮތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން"ވައިމެކްސް" 4.2.2

ނުނަގާ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ބޭންޑްތަކެއްގެގޮތުގައި  އްސެއެއް ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކަކީ ލައިސަންބަ 4.2.3
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށާއި،  ތަކަކީމި ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑް ހަމަޖެއްސުމާއި، މިގޮތުން

ނެ ބޭނުންކުރެވޭ ތަކަށް ރަކްޗަރޓްސްއިންފްރާމުގެ ގޮތުން ހެދޭ އަޖުމަބެލުގެ ބޭނުންތަކަށް އަދި ސައެންސް
 . ހަމަޖެއްސުންފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކެއް ކަމުގައި

 

ނޑި ނޑުދަ  4.3 ލަ

 .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން

 
ލް ނަޝަވަތަނިއްޔާއަށް އިންޓަނޭ. ގުންނެވެ ކޯލްގެ ޚިުދމަތް ދެނީ ހަމައެކަނި ދިރާއިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެފޯނުމިހާރު 

 ކޯލްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް މާރކެޓްގައި މޯބައިލްޚިދުމަތްދޭގޮތަށް ޓޭމް އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން 
 .ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ

 ތުގެ އަގުތަކަކީ ކައިރިޝަނަލް ޚިދުމަގައި ދެވޭ އިންޓަނޭރާއްޖޭ. ކޯލުތަކަކީ އަދިވެސް އަގުބޮޑުއެއްޗެކެވެޅާބޭރަށް ގު
 ފަދަ ާވދަވެރި އަގުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މި ދާއިރާެގ ބެލޭޤައުމުތަކުގެ މި ފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާ އަޅާ

 .ވާދަވެރިކަން އިތުުރކުރުމަކީ ބޭނުންކަމެކެވެ
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 ފިޔަވަޅު

ންޓަނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިތުރު މެދުވެރިކޮށް އPSTNި  ގެ ފަހުން 2008 4.3.1
 .ތަކަށް ދޫކުރުންފަރާތް

 .ން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުންތައް ނަމްބަރިންގ ޕްލޭނުއަުއ ގޭޓްވޭ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ ކޯޑު 4.3.2

 ޚިދުމަތްފަދަ އޯލްޓަނޭޓިވް ކޯލިންގގެ ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންފަރާތްތަކަށް ގެވީއޯއައިޕީ، ކޯލިންގ ކާޑު 4.3.3
 .މިފުރުޞަތު ހުުޅވާލުން

ބޭރުގެ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ މާރކެޓްއަށް އައުމަށް ދަޢުވަތު  ދިނުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް 4.3.4
 .ދިނުން
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 ނާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ. 5
 ބާރުއެޅުން އަށް ތަރައްޤީ އޭގެ ށާއިހިފުމަބޭނުން

 
މާތު އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކު މަޢުލޫޛަރީޢާއިން އެލެކްޓްރޯނިކް ން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ

ޅުމުގެ ޙާލަތު  މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް މީހުންެގ ދިރިއުއަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން. ބަދަލުކުރެވޭގޮތް ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ
 ސަބަބުން  މެދުވެރިކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެޓެކްނޯލޮޖީޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން . ވެވެއެބަދަލުކޮށްލާފައި

ދުވަހަށް ދަނީ އަނެއްދުވަހުން އެއްއިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ރާއްޖޭގައިވެސް  ޤައުމުތަކެއްގައި އަދި ގިނަ
 .ގަޅުވަމުންނެވެނރަ

ޑިތަކުގެ ބޭނުން ރާއްޖެ ވްެސ ނޑުަދނތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހާޞިލްކުރެވިދާނޭ ލަވަސީލަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް  އަދިން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭނޭފުރިހަމައަށް ހިފުމަކީ އޭގެ ސަބަބު

 ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތްތައް އްމެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަ ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި ކުދި.  ކަމެކެވެވެސްމަގުފިަހކޮށްދޭނޭ
 .ދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެެވހޯދައި، މީހުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކުޅެދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް

 

 ފަސްވަނަ ސިޔާސަތު

 މިފަދަ ހޯދުމުގައި ފުރިހަމައަށް އެންމެ މަންފާ އާއި ލާބަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ރާއްޖެއަށް
 .ޖެހެއެވެ މަގުފަހިކޮށްދޭން ތަރައްޤީއަށް އޭގެ ބޭނުންކުރުމަށާއި ޖީގެކްނޯލޮޓެ

 

ނޑި ނޑުދަ  5.1 ލަ

 .ލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ދާއިރާއަށް ހޭންޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ

 
މީގެ ހެއްކެއްެގ .  ލިބެންހުރުމަކުން އޭގެ ބޭނުން އެދެވޭގޮތަށް ހިފުމަކަށް ތަނެއްނުދޭނެއެވެޓެކްނޯލޮޖީހަމައެކަނި 

ފަސޭހައިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ލިބެންހުންނަ ގޮތުން މިހާރުވެސް 
އެހެންކަމުން، . ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެގެ ބޭނުންކުރެވެމުންނުދާޓެކްނޯލޮޖީ އެފުރިހަމައަށް ސް ހިސާބު ތަކުގައިވެ

 މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ތަމްރީނާއި ން އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ހިފުމުގެ ބޭނުޓެްކނޯލޮޖީގެ
 .ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އެބަޖެހެއެވެ

 
 ފިޔަވަޅު

ގެ ބޭނުން އެދެވޭގޮތަށް ހިފުމަށްބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މިކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން ޝަންޓެލެކޮމިއުނިކޭ 5.1.1
 .އިތުރުކޮށްދެނިވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
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މެދުވެރިކޮށް ދެވިދާނެ އައު ޚިދުމަތްތަކާއި އެޕްލިކޭޝަން ތަކަކީ  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވާރކްތައް 5.1.2
  . ލިކޭޝަންތައް އުފެއްދުމަށް މަޝްރޫޢު ތަކެއް ތަޢާރަފު ކުރުންކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ އެފަދަ އެޕް

ދިނުމުގެގޮތުން މިކަމާގުޅޭ ފެއަރ އިބޭނުންތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ދައްކަޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކުގެ  5.1.3
 . ހިންގަމުން ގެންދިއުންފަދަ މަޢްރަޒުތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް

ނޑި ނޑުދަ  5.2 ލަ

 . ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުންތައްގެ އުފެއްދުންން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ

 
ގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޙައްލުތައް އެދާއިރާގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ މީހުންބިނާކުރުމަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 އުފެއްޭދ  ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެންގެޚާއްޞަކޮށް މޯބައިލް. ގައި އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭނޭ ކަމެކެވެމުއިތުރުކުރު
 .ކަމެކެވެސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާއެޕްލިކޭޝަންތަކަށް 

 
 ފިޔަވަޅު

 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ދިރާސާކުރުން 5.2.1

 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުން 5.2.2

  އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމަށް އެހީވެދޭންރިތަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ ވިޔަފާފަންތީގެކުދި އަިދ މެދު 5.2.3
 .ޤާއިމްކުރުންތްތައް ވަސީލަ

 .ގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން އްދާ ބޭރުކޭޝަން އުފަ އެޕްލިންޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ 5.2.4
 

ނޑި ނޑުދަ  5.3 ލަ

 ފަސޭހައިން ހޯދޭނޭ ގޮތް އްމަތްތަޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމާއި އޭގެ ބޭނުންހިފައިގެން ޢާއްމު ޚިދު-އެމް
 .ހެދުން

 
. ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެގިނައިން  ޚިދުމަތަކީ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއަކަށް ލިބޭ އަދި އެންމެ މޯބައިލް
ދީެގ ޓީއާއި ހަލުވި ސްޕީޑަްށ ބަލާއިރު، އާބާސިސްޓްރަކްޗަރ އިން މިޒަމާނުގައި ލިބެން ހުރި ކެޕޭ އިންފްރާމޯބައިލް

 .  ފޯން މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުވައިދެވިދާނެއެވެމޯބައިލްބޮޑުބަޔަކަށް 

 ވިއުގަތައްވެސް ބައްޓަން ކުރުމަކީ މޯބައިލްޚިދުމަތް ދެވޭނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ - ޚިދުމަތްތަްއ ނުވަތަ އެމްމޯބައިލް
 ކޮންމެ އިރަކުމެ ބޭނުންކުރާ މުޖުތަމަޢެއްގައި ފޯނު ގިނައިން މޯބައިްލ ރާއްޖެފަދަ އެހެނީ،. ވެކެބޭނުން ކަމެ

 .ޚިދުމަތްތަކެކެވެޚިދުމަތްތަކަކީ ވަރަށް މަޤްބޫލް ކަމާއިއެކު ބަލައިގަންނާނޭ .އެމް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނޭ

  އެލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާުތ މޯބައިލް ބޭންކިންގ،މޯބައްިލޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، .އެމް
 .ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ
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 ފިޔަވަޅު
ށާއި ރުމަކުދިރާސާމޯބައިލް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭނެ އިތުރު އައު ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވިސްނާ ރާއްޖޭގައި  5.3.1

 ކުރެވިދާނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ބޭެހގޮތުން އެފަދަ އައު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީ
 . އުފެއްދުންއެއް  ކޮމިޓީފަންނީލަފާދިނުމަށް 

މިގޮތުން .  ބޭންކިންގ  ދާއިރާއާއިގުޅިގެން މާލީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދެވޭނޭ އޮނިގަޑެއް ޤާއިމްކުރުން 5.3.2
 އެލެކްޓްރޯނިކް މޯބައިލް، )ބޭންކިންގ-އެމް( ބޭންކިންގ މޯބައިލްފޯރުވައިދެވޭނޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

ފަދަ ޚިުދމަތްތައް ) އެސް.އޯ.ޕީ-އެމް (ސްޭލއިންޓް އޮފް  ޮޕއަދި މޮބައިލުން ގުޅާލެވޭ) މަނީ-އެމް(މަނީ 
 .ހިމެނެއެވެ

ރިކޮށް ދެވިދާނޭފަދަ ޢާްއމު ޚިދުމަތްތައް ޢަމަލީގޮތުން އަންގައިދިނުމާއި މިފަަދ ވެނު މެދުފޯ މޯބައިލް 5.3.3
 .އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުންޢަމަލީގޮތުން ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް 

 .ވަރުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުންތް ގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމަށް ހިޚިދުމަތްތަކާއި.އެމް 5.3.4
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 ނިންމުން
 

ހެދިފައިވާ އެއްޗަކަށްވާތީ، މީގެސަބަބުން  މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިޔާސަތަކީޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 
ތަށް ތަރައްޤީގެ  ފަރާވެސްޓަރުންނާއި ރެގިއުލޭޓްކުރާބޭނުންކުރާ ފަާރތްތަކާއި، އިންޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކާއި، ޚިދުމަތް

 .ޑުދަޑިތައް ދެނެގަނެ އެއްމިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެނލަ

ވޭތުވެދިޔަ ސިޔާސަތެކޭވެސް އެއްގޮތަށް، މިސިޔާސަތުގެ ވެސް އަމާޒަކީ ވަކި މިސްރާބަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ގަޅުވެ، ނގެސަބަބުން ދިވެހި އަފްރާދުންގެ ދިރި އުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަދާއިރާ ބައްޓަން ކުރެވި އޭ
 .ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައުމެވެ

 
 

___________________________________ 
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 ރަމްޒުކުރެވިފައިވާ ބަސްތަކާއި ޓެކްނިކަލް ބަސްބަހުގެ ބަޔާން
 
 

 
ކި އުޞޫލަކުން، އެކިއެކި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ވަ

އަދި އެކި ) މިސާލަކަށް ޓެލެފޯނު ނުވަތަ މޯބައިލްފޯނު(ޚިދުމަތްތަކަށް 
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް އެކަށައެޅަިފއިވާ މިފަދަ ނަންބަރުތަކުގެ 

 ޕްލޭން

 ނޭޝަނަލް ނަންބަރިންގ 

 ޕްލޭން

 ކޮންމެ ޤައުމެއްގެ ތެރޭގައި ހުރި މޯބައިލް ވިއުގަތަކުގެމެދުގައި
 ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ކޮންމެ ވިއުގައެއް ބޭނުންކުރެވުން

 ނޭޝަނަލް ރޯމިންގ

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ގެއްލުންނުވާނޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ 
 އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން 

 ރިބެލެންސް ކުރުން

 ރޯމް ކުރުން ޤައުމުންބޭރުގައި އަމިއްލަ ފޯނު ބޭނުން ކުރެވުން

ރޭޑިއޯ ފްރިކްއެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިާވ 
 ޕްލޭން

ރޭޑިއޯ ފްރިކްއެންސީ 
 ސްޕެކްޓްރަމް

 ބްރޯޑްބޭންޑް ޑޭޓާ ނެޓްވާރކް ޑޭޓާ ފޮނުވުމަށް ޤާއިމްކުރެވޭ ހައިސްޕީޑް ޑޭޓާ ވިއުގައެއް

 ކޯލް ސެންޓަރ ޓަރުންގެ ޚިދުމަތްކުންފުނިތަކުގެ ކަސްޓަމަރުން ގުޅުމަށް ޤާއިމުކުރެވޭ އޮޕަރޭ

 އޮންބަޑްސްމަން ދެފަރާތުގެ މައްސަލަ އަވަސް ގޮތެއްގައި ބަލައިދޭ ފަރާތް

އިންފޯމޭޝަނާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ގުޅުމަށް މި ޒަމާނުގައި 
 އެއްކޮށް ކިޔާއުޅޭގޮތް

  ކޮމިއުނިކޭޝަން–އިންފޯ 

ކާއި، ވަސީލަތްތަކާއި އާލާތްތައް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރާ ވިއުގަތަ
 ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯލު ނުވަތަ ޑޭޓާ ހިމެނޭ ޓްރެފިކް ޤައުމުން ބޭރަށް ގުޅާދެވޭ 
 ޕޮއިންޓް

 އިންޓަނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ

 އިންޓަކަނެޓް ގުޅާލުންތަފާތު ނެޓްވަރކްތައް ޓެކްނިކަލް އަދި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން 

 އިންޓަނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ

 އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް

 ޕީ.އެސް.އައި

  ޚިދުމަތްތައް-އެމް މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް

ޢާއްމުކޮށް ކޯލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކައި ތަފާތު ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް 
 ކޯލް ކުރުން

 އޯލްޓަނޭޓިވް ކޯލިން
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 ފިކްސްޑް ފޯން ގޭގޭގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި ނަރުގުޅައިގެން ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ފޯނު

މިނެޓަކުން މިނެޓަކަށް އަގު ނުނަގާ، ހަމަޖެހިަފއި އޮންނަ ވަކި މަހުކުއްޔަކަށް 
 ނުވަތަ އަހަރު ކުއްޔަކަށް އަގުނެގުން

 ފްލެޓްރޭޓް

 ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ގުޅުން ލޯކަލްކޯލް ކުރެވޭ ސަރަޙައްދު
 އަންގައިދޭ ދުރުމިން

 ލޯންގް ޑިސްޓަންސް

ރާއްޖޭގައި ކޯލް ސަރަޙައްދު . އެއް ސަރަޙައްދެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ކޯލް
 .  ޒޯނަކަށެވ4ެބެހިފައިވަނީ 

 ލޯކަލް ކޯލް

ނޑުއަޑީގައި އެޅޭ ކޭބަލްއެއް  މެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރސަބް މުއާޞަލާތީ ގޮތުން ގުޅާލުމަށްޓަކައި ކަ

 ޑައިލް އަޕް ޚިދުމަތް ހޯދުން) ޑައިލް ކޮށްގެން(ވަކި ނަންބަރަކާ ގުޅައިގެން 

ޢާންމުގޮތެއްގައި ޤައުމުން ބޭރުގައި ރައްކައުކުރުމަށް ބެހެއްޓޭ އެލެކްޓްރޯނިކް 
 ޑޭޓާ

 ގޑޭޓާ ވެޔަރހައުސިން

މާއިއެކު ގުޅާދޭން ބޭރުގެ އެއްޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ސީދާ ގުޅެން ނެތު
 މެދުވެރިވާ ޤައުމުގައި ބެހެއްޓޭ ފެސިލިޓީ 

 ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީްސ

 ޓެރިފް ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު

 ޓެރެސްޓްރިއަލް ވިއުގަ ބިމުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ވިއުގަތައް 

 ޓްރިޕްލް ޕްލޭ ވޮއިސް، ޑޭޓާ އަދި ވީޑިއޯ ފޮނުވޭނޭ ނެޓްވާރކް އެއް

 މެދުވެރިކޮށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މަޢްލޫމާތު އެލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް
 ފޮނުވުން

މި ސިޔާސަތުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ މާނައިގައި، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން 
ޚިދުމަތްދޭ ވިއުގަތަކާއި، މިވިއުގަތައް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޚިުދމަތްތައް 

 . ހިމެނެއެވެ

 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 އަސާސީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ
 ލިބިދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވޭ ފަންޑެއް

 ޔުނިވަރސަލް 

 ސަރވިސަސް ފަންޑް

ކަޑައެޅޭ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް އިސްކަންދީގެން ކޯލްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމްއެއް 
 ހަމަޖެއްސުން

 ޕްރައިރިޓީ ކޯލިންގ

 ސިސްޓަމްގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރަސް އެންޑް ސޭފްޓީ 

ނޑުމަތީގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ  ކަ
 މުވާސަލާތީ ސިސްޓަމެއް

GMDSS 

 . ގްލޯބަލް މޯބައިލް ޕަރސަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ބައި ސެޓެލައިޓް

 ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބެންހުރި މޯބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތެއް

GMPCS 
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 ބިޓްސް ޕަރ ސެކަންޑްކިލޯ

 ޑޭޓާ ދަތުރުކުރާ ހަލުވިމިނަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަޑެއް

Kbps 

 ކުޑަ ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ –ލޯކަލް އޭރިޔާ ނެޓްވާރކް 
 ވިއުގަ

LAN 

 މެގަބިޓްސް ޕަރ ސެކަންޑް

 ޑޭޓާ ދަތުރުކުރާ ހަލުވިމިނަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަޑެއް

Mbps 

 ްޗޑް ޓެލެފޯން ނެޓްވަރކްޕަބްލިކް ސްވި

 އާދައިގެ ފިކްސްޑް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިއުގަ

PSTN 

 ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓްޕްރައިސަސް

 ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް

SME 

 ސިންކްރޮނަސް ޓްރާންފަރ މޯޑް

155 Mbps ީގެ ޓްރާންސްމިޝަން ލިންކްގެ ކެޕޭސިޓ 

STM-1 

 އިންޓަރނެޓް ޕްރޮޓޮކޯލްވޮއިސް އޯވަރ 

އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާކަހަލަ ވިއުގައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޯލު 
 ކުރެވޭ ޓެކްނޯލޮޖީއެއް

VoiP 

 ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ –ވައިޑް އޭރިޔާ ނެޓްވާރކް 
 ވިއުގަ

WAN 

 ވައިމެކްސް

 ޅާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަހުގެ ޓެކްނޯލޮޖީއެއްނަރާއިނުލާ ގު

Wi-Max 
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