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މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް
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f
ތަޢާރަފް
އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތަކީ މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމާއި ލާމެހިފައިވާ ،އަދި ވިޔަފާރިއާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް
ނންވާ ޚިދުމަތެކެވެ .ފެނާއި ކަރަންޓު ފަދައިން މި ޒަމާނުގައި އިންޓަރނެޓަކީ ވެސް އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި
ކޮންމެހެން ބޭ ު
ވޔަފާރިކުރުން ،އަދި ފައިސާގެ
ގިންތިކުރެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ .ތަޢުލީމު އުގަންނައިދިނުން ،ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުންި ،
ނ
ރއްޤީކޮށް ފުޅާކުރަމުން އަން ަ
ކ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ތަ ަ
މުޢާމަލާތުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަ ީ
ތ
ނ ހަލުވި ސްޕީޑްގެ އިންޓަރނެޓް ނުވަ ަ
ރކޮށް ދެވޭ މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކަށް މިޒަމަނުގައި ބޭނުންވަ ީ
ކަންކަމެވެ .އިންޓަރނެޓް މެދެވެ ި
"ބްރޯޑްބޭންޑް" އިންޓަރނެޓްއެވެ.

އެކަހެރި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާޢި ކަންކަން ތަރައްޤީ
ރ ވަރަށް ބޮޑެވެ .ބްރޯޑްބޭންޑަކީ ރާއްޖެއަށް އެހާމެ މުޙިއްމު
ކުރުމުގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަ ު
ނތެވެ.
ޚިދުމަތަކަށް ވީނަމަވެސް ،މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކަށް މިވަގުތު ލިބޭކަށް ެ

 2102ނިމުނު އިރު،

ބނީ ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ
ލ ެ
ތކުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ،ވަޔަރޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ި
ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ަ
ނ
ރަށްރަށުގެ  7%ރަށަށެވެ .ވަޔަރލަސް ބްރޯޑްބޭނޑް އާއި އެކުގައި ބެލުމުން ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ލިބެނީ މީހު ް
ށވެ.
ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ  24%އަ ެ

ބލައިފިނަމަ ،ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ
މންވަރު ަ
ޑބޭންޑް ޚިދްމަތް ލިބޭ ި
ތން ބްރޯ ް
އާބާދީގެ ނިސްބަ ު

ގ
 10%އަށް ވަޔަރޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ .އަދި ވަޔަރލަސް ބްރޯޑްބޭނޑް އާއި އެކުގައި ބަލައިފިނަމަ ،އާބާދީ ެ
ޑ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ލިބެއެވެ.
 51%މީހުންނަށް ބްރޯޑްބޭން ް

ބންޑް ޚިދްމަތް ލިބޭ މިންވަރު
އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ބްރޯޑް ޭ

ށ
މިނިސްބަތުގައި ހުރިނަމަވެސް ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ  10%ރަށްރަށަށް އަދިވެސް ޚިދުމަތް ނުލިބިވާތީ ،އެ ރަށްރަށަ ް
މކީ ނުހަނު މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އަދިހަމައެއާއިއެކު ،އެހެނިހެން
ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދްމަތް އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ދ ޚިދްމަތްތައް
ނތަނުން ފޯރުކޮށް ޭ
ތ ް
އޖޭގައިވެސް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ނާރެސްތަކަށް އެ ަ
ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ،ރާ ް
ނންވާ ހައިސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ލިބޭނޭގޮތް
އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭ ު
ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ރ މަތިކޮށް ،އަދި ފޯރުކޮށްދެވޭ
ހސާބުތަކުގައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަ ު
ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ އިތުރުން ،ޚިދުމަތް ލިބޭ ި
ށ
ނޖެހެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަ ް
މށް ވެސް ކަންތައްތެކެއް ކުރަ ް
ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓު ަ
މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ވަސީލަތްތައް ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދޭންވެސް ޖެހެއެވެ .އަދި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތްތައް
ފމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހެއެވެ.
އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބޭނުންހި ު

ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ވީނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ،އަދި
ނ
ގ ަ
ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އާބާދީމަދު އަދި އެކަހެރި ރަށްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ރާއްޖެފަދަ ވަސީލަތްތައް މަދު ޤައުމަކަށް ި

1

ނމަވެސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ،ކަނޑައެޅޭ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަކެވެަ .
ނޑް ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމެވެ.
އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ބްރޯޑްބޭ ް

ޤައުމީ ބްރޯޑްބޭންޑް ސިޔާސަތު
އސާސީ ޚިދުމަތްކަށް ވީ
ބނުންވާ ަ
ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަމަށް ނުހަނު ޭ
ހިނދު؛

ނ ފާހަގަކޮށް؛
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ރަށްތަކަށް މިޚިދުމަތް ނުލިބޭކަ ް

ތވެ؛
ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ީ

ފމަށް ބާރުއަޅަން ޖެހުމާއިއެކު؛
އަދި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ބޭނުންހި ު

އން ،ރާއްޖޭގައިވެސް އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ނާރެސްތަކަށް ހައިސްޕީޑް ބްރޯޑްބޭންޑް
އެހެނިހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދަ ި
ކރަމުން؛
ޚިދުމަތް ލިބިދޭންޖެހޭކަން ފާހަގަ ު

އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބްރޯޑްބޭންޑް ސިޔާސަތު އެކަށައަޅައިފީމެވެ.

ސިޔާސަތު  – 0އަސާސީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް
މހާރު ބޭނުންވާ ޚިދުމަތަކަށް ވާތީ ،އާއްމު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނަ
ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މުހިއްމު ބޭނުންތަކަށްވެސް ި
ނތައް ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ފެންވަރެއްގައި ،އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭނެ
ހަލުވި މިނެއްގައި ،އަދި އެބޭނު ް
ވނެއެވެ.
ގޮތަކަށް އަސާސީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ލިބެން ާ

0.0

ބ
އގައި ،އީމެއިލް ،ވެ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ އަސާސީ ޚިދުމަތަކީ އާއްމު ބޭނުންތަކަށް އެކަށޭނަ ހަލުވި މިނެ ް
ރވޭނެ ސްޕީޑެއްގައި ދެވޭ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް.
ބްރައުޒިންގ ،ސްޓްރީމިންގް ވީޑިއޯ ފަދަ ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކު ެ
2

0.2

ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށާއި އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ
ތން ،ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،ކޮމިއުނިޓީ އީ-ސެންޓަރު މެދުވެރިކޮށް  11ރަށެއްގައި
ނހުރުން .މިގޮ ު
ރަށަކަށް ލިބެ ް
ބ
ހރު ޚިދުމަތް ނުލި ޭ
 2102ގެ ނިޔަލަށް ޚިދުމަތް ފެއްޓުން .ހަމަ އެއާއެކު ،އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ މިންވަރަށް މި ާ
ރަށްރަށަށް ކުރިއަށްއޮތް  05މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.

0.2

ވރުގެ  5%އަށްވުރެ
އަސާސީ ޚިދުމަތަށް ނެގޭނެ އެންމެބޮޑު އަގު ،ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިން ަ
ބޮޑުނުވާގޮތަށް ކަނޑައެޅުން.

0.2

ލޖީ އެއް މެދުވެރިކޮށް
އަސާސީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެއިރަކަށް ،އަދި އެރަށަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޓެކްނޮ ޮ
ޚިދުމަތް ދިނުން .މިގޮތުން ވަޔަރޑް ނުވަތަ ވަޔަރލަސް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުކުރުން.

0.1

އ ހިފުމަށް ބާރުއަޅާ ޚިދުމަތަކަށްވުން.
އަސާސީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދްމަތަކީ އިންޓަނެޓްގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގަ ި

ސިޔާސަތު  – 2ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން
ބންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމާއި
ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ މުހިއްމު ކަންކަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ ،ބްޜޯޑް ޭ
ނ އަދި އަސްތިހާރުކުރާ ސްޕީޑް
މކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މިގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކުން ބު ާ
ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓު ަ
އ
މތިކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެ ް
ޖހެއެވެ .އެހެންކަމުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަނެ ،ފެންވަރު ަ
ލން ެ
ތ ބަ ަ
ތަކުގައި ޚިދުމަތް ލިބޭ ޯ
ކުރަންޖެހެއެވެ.

2.0

ހނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން .މިގޮތުން ވަޔަރޑް
ނންޖެ ޭ
ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އެންމެ ދަށްވެގެން ހުން ަ
ބްރޯޑްބޭންޑް އާއި ވަޔަރލަސް ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގެ މިންގަޑުތައް ކަނޑައެޅުން.

2.2

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ ބްރޯޑްބޭނޑް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ޤަވާއިދުން ޓެސްޓުކޮށް ،އެ ޓެސްޓުތަކުގެ
ށ ޝާއިއު ކުރުން.
ގތަ ް
ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް ފެންނާނެ ޮ

ސިޔާސަތު  – 2ބްރޯޑްބޭންޑް ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން
ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތަކީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ މައި ވިއުގަ ނުވަތަ ބްރޯޑްބޭންޑް
ޓރަކްޗަރ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކޮށް
ބންޑް ނެޓްވަރކް އިންފްރާސް ް
ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެވެ .އެހެންކަމުން ބްރޯޑް ޭ
ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޙިއްސާ ކުރުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

3

2.0

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މުޅިރާއްޖެއަށް ހައިސްޕީޑް
ބްރޯޑްބޭންޑް

ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ނެޓްވަރކް

"ރެސިލިއަންޓް"

އެއް

ޤާއިމުކުރުން .މިގޮތުން ،މިހާރު އޮތް

ނެޓްވަރކް ފުޅާކޮށް

ކުރުމަށްޓަކައި  2101ގައި މިކަމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓުން.

އަދި މިކަންކުރުމަށް

ކޮންސޯރޓިއަމްއެއް ހެދުމާއި މިކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދީ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
2.2

އ
މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ ނެޓްވަރކް ،ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހާ ފަރާތަތްކުގެ މެދުގަ ި
އގުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅުން.
ޚިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ،ނެޓްވަރކް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ަ

2.2

ގ
ރާއްޖޭގައި ހޯސްޓްކުރެވިގެން ދެވޭ އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ސްޕީޑް ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހިނ ާ
ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ކުންފުނި ތަކުގެ ނެޓްވަރކްތައް ،ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި
ގުޅުވާލުން.

ސިޔާސަތު  – 2އިންޓަރނެޓް އިން ލިބެންހުންނަ މައުލޫމާތާއި ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުން
ގ
ށ މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖޭ ެ
ދހުރި ގޮތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަ ް
ނށް އެންމެ ފައި ާ
ނޓްގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިން ަ
ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރ ެ
ނޓްގައި އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ .އަދި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތުގައި
ޓންޓް) އާއި ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތްތައް އިންޓަރ ެ
މައުލޫމާތު (ކޮން ެ
ރ
ނޓް ޚިދުމަތުގައި ބޭނުންކު ާ
މށާއި އިންޓަރ ެ
މކީ ޚިދުމަތުގެ ސްޕީޑް މަތިކޮށް ހިފެހެއްޓު ަ
ރާއްޖޭގެ ކޮންޓެންޓް އިތުރުވު ަ
ށ ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރެވި ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުވެސް ކުޑަވެގެންދާނެކަމެކެވެ.
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އަ ް

2.0

ކރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި ކިޔަވައިދޭ ތަންތަން އަދި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ
ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ތަރައްޤީ ު
ތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުން

2.2

ނ
އދި މާލީ އެހީތެރިކަ ް
ފންނީ ަ
ޓންޓް ހޯސްޓް ކުރުމަށް ަ
މށާއި ކޮން ެ
ށ ކޮންޓެންޓް އުފެއްދު ަ
ދ ފަރާތްތަކަ ް
ކޮންޓެންޓް އުފައް ާ
ހަމަޖައްސައިދިނުން

2.2

ނ
ތއް ދުނިޔޭގައި މާރކެޓްކޮށް ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރ ،އެޕަލް އެޕްސްޓޯރ ފަދަ އޮންލައި ް
ކޮންޓެންޓް އަދި އެޕްލިކޭޝަން ަ
ނވަސްކޮށް ދިނުން.
ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކޭނެ މަގު ތަ ަ

2.2

ސ ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން
ނނަށްވެ ް
އން ފިހާރަތަކުން ދިވެހި ް
އެކިއެކި މައުލޫމާތާއި ފޮތްތައް ،އަދި އެޕްލިކޭޝަންތައް ،އޮންލަ ި
ނން.
ގަނެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދި ު

2.1

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ،ޚާއްޞަކޮށް ކުދި ވިޔަފާރި ތަކަށް އަމާޒުކޮށް ،އެފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި
ތރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
ނ ެ
ވރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭލު ް
ޚިދުމަތްތައް އިންޓަރނެޓް މެދު ެ

2.4

ށ
ތތަކަ ް
ނތައްހިފޭނެ ގޮ ް
ނ ް
ވ ބޭ ު
ޓނެޓްގެ އެންމެ އެދެ ޭ
އ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް އިން ަ
ގ ފައިދާތަކަށާ ި
ެ
އިންޓަނެޓް
ވރިކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ހޭލުންތެރި ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަހުލު ެ
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ސިޔާސަތު  – 1ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން
ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިއެކު ،މި ޚިދުމަތް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި
އ
ނހުރުމަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގަ ި
ތތައް ލިބެ ް
ކުރިއަރުވާ ،ރާއްޖޭގައިވެސް އެންމެ ޒަމާނީ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަ ް
ތކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ .އަދި ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރަކީ ސާރކް
ރައްޖެއިންވެސް ފައިތިލަ ސާބި ު
ސަރަޙައްދުގައި އައި.ސީ.ޓީ ގެ ދާއިރާއިން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހެދުންކަމަށް ވީ ހިނދު ،ރާއްޖޭގެ
ދވޭ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަކީ
މތަށްވުރެން މަތީ ފެންވަރުގައި ެ
ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އާއްމުކޮށް ލިބޭ ޚިދު ަ

މ
ި

އަމާޒަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

1.0

ށ
 2ޖީ (ފޯރތް ޖެނެރޭޝަން) ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ކުރިއަށްއޮތް  1އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ  71%އާބާދީއަ ް
ލިބޭނޭ ގޮތަށް ފުޅާކުރުން.

1.2

ނގޭ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި
ހ ް
ދ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަށް ި
މތަކަކާ އެއްފަދައިން ،އިޤްތިޞާ ީ
ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ޤައު ު
ގ
ވިޔަފާރިއާއި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަރުކަޒީ ނާރެސް ތަކަށް ( FTTHފައިބަރ ޓުދަ ހޯމް) ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ެ
ޒަރިއްޔާއިން Mbps 011 ،ގެ ސްޕީޑް ގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް  1އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިނުން.

ބްރޯޑްބޭންޑް ސިޔާސަތު މުޠާލިޔާ ކުރުން
މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ ވަރަށް ހަލުވިކަމާއިއެކު ބަދަލުވެ ކުރިއަރަމުންދާ ކަންކަމަށްވުމުން ،ދުނިޔޭގައި މިދާއިރާ
ނ ބަދަލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެއިރެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލައި ޤައުމީ ބްރޯޑްބޭންޑް ސިޔާސަތު
އަށާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އަން ަ
ށ
ރ މި ސިޔާސަތު މުޠާލިޔާކޮ ް
ނ މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަ ު
ދ މިގޮތު ް
ލތައް ގެނެވޭނެއެވެ .އަ ި
މުޠާލިޔާކޮށް ،ސިޔާސަތައް ބަދަ ު
ލތައް ގެނެވޭނެއެވެ.
އެއިރަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ބަދަ ު
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