utasAyis qnaxEkinuwimokeleT egEjqwArihevid
2010 - 2006

“qSazAmaw egqwemuwaQ ArIzaj qwew qniwAWIraJ egqwekatqtamudiK qnaCEkinuwimokeleT uLagnar ... “

ejcaWrihevid ,elWm

2006 cTcswgoa 1
cnwxEkinuaimok cDcnea cTOpcscnWrcT cfoa rwTcsinim

c

ރ ް ޭ ެ
ދި ެވހި ާ
ޝ ް
ނ ސ ާ ަ
ިޔސތު
ޓލކ މ ުިއނިކޭ ަ
އޖގ ެ ެ ޮ
2010-2006

 1އޮގަސްޓް 2006

ފިހުރިސްތު

ތަޢާރުފު 1 .........................................................................................................................................................
ޙާލަތު2 ............................................................................................................................................................
އެއްވަނަ ސިޔާސަތު3 ..............................................................................................................................................................
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ތަކުގެ އަގުތަކަކީ ،ހަމަހަމަ ،އަތްފޯރާފަދަ އަދި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް ނިސްބަތްކޮ ް
ށ ކަނޑައެޅޭ އަގުތަކަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.
ލަނޑުދަނޑި 1.1

"އެއް ޚިދުމަތް އެއް އަގު" މިކޮންސެޕްޓް ތަޢާރަފްކުރުން3 ................................................................... .

ލަނޑުދަނޑި 1.2

ރާއްޖޭގެ ޓެ ެ
ލކޮމިއުނިކޭޝަން އަގުތަކަކީ ،މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކާއި /ހޮވާލެވޭ އިޤްތިސާދު ތަކާއި/
ރާއްޖެ އަޅާބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤައުމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ،އަޅާބެލޭފަދަ ވާދަވެރި އަ ު
ގތަކަކަށް ހެދުން4 ...... .

ދެވަނަ ސިޔާސަތު 5 ................................................................................................................................................................
ޚދުމަތްތައް ދެވޭނޭ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ތަކާއި ،އެއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ި
ފެންވަރަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
ލަނޑުދަނޑި 2.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް އެން ެ
މންނަށް ފޯރުވައި ދިނުން5 .............................................. .

ލަނޑުދަނޑި 2.2

އައިސީޓީގެ ބޭނުންތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރެވޭނޭފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރުހުރި ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ
ރކުރުން6 .............................................................................................................................. .
އިތު ު

ލަނޑުދަނޑި 2.3

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގުޅުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނޭ ފަދަ ތަފާތު
ތޢާރަފްކުރުން7 ..................................................................................................... .
ޓެކްނޯލޮޖީ ތައް ަ

ލަނޑުދަނޑި 2.4

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހަލުވިސްޕީޑެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުން 7 ..................................................

ލަނޑުދަނޑި 2.5

ކއްލިޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގައެއް
ދުރާލާ އިންޒާރު ފޮނުވުމަށާއި ު
މުޅިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުން8 .......................................................................................................... .

ލަނޑުދަނޑި 2.6

ދގައި ދަތުރުކުރާއިރު އުޅަނދުފަހަރުގައި
މަސްވެރީންނާއި އެހެނިހެން ދަތުރުވެރީންނަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައް ު
ބޭނުންކުރެވޭނޭ އިތުބާރުހުރި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ދިނުން8 ....................................... .

ލަނޑުދަނޑި 2.7

ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ ފަރާތް ަ
ތކަށް އެކަށީގެންވާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން9 ......... .

ލަނޑުދަނޑި 2.8

ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެއާއި ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ ޛަރީޢާއިން ގުޅާލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރާއި
ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން10 ...................................................... .

ލަނޑުދަނޑި 2.9

ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް މީހުންނާއި ވީވަރަކުން ކައި ި
ރން ލިބޭނޭގޮތް ތަނަވަސްވުން11 ............. .

ތިންވަނަ ސިޔާސަތު 12 ...........................................................................................................................................................
ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަކީ އޭގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނޭ ފަދަ ،ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަ ް
އ ކަނޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ،
ކގެ
ޤާނޫނީގޮތުން ވަކި ޝަޚްޞަކަށް ހެދުމަށާއި ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކައުތެރިކަން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަ ު
މަސްލަހަތުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރާ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާ ކުރަންޖެއެވެ.

ލަނޑުދަނޑި 3.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ގޮތުގެ ހާމަކަން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ޤާނޫނެއް ތަސްދީޤު ކުރުން13 ..........................................................................................................

ޑދަނޑި 3.2
ލަނ ު

ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ހާމަކަން އިތުރުކުރުމާއި ވީހާވެސް
ފުޅާދާއިރާއަކަން މިތަކެތި ލިބެންހުރުން13 ..........................................................................................

ލަނޑުދަނޑި 3.3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން14 .................

ލަނޑުދަނޑި 3.4

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ރައްކައުތެ ި
ރކަމާއެކު ބޭނުން ހިފުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން14 .

ހަތަރުވަނަ ސިޔާސަތު 16 .........................................................................................................................................................
މިހާރުދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި އަލަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ.
ލަނޑުދަނޑި 4.1

އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން16 ........................................................................... .

ލަނޑުދަނޑި 4.2

ވދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން17 ....................................................................... .
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ާ

ލަނޑުދަނޑި 4.3

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން17 ..................................................... .

ފަސްވަނަ ސިޔާސަތު 19 ..........................................................................................................................................................
ކމިއުނިކޭޝަންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމުގައި މިފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުންކުރުމަށާއި އޭގެ ތަރައްޤީއަށް
ރާއްޖެއަށް ޓެލެ ޮ
މަގުފަހިކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ19 .....................................................................................................................................................
ލަނޑުދަނޑި 5.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން19 ............................................................ .

ލަނޑުދަނޑި 5.2

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން20 ................................................ .

ލަނޑުދަނޑި 5.3

އެމް-ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމާއި އޭގެ ބޭނުންހިފައިގެން ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ހޯދޭނޭ ގޮތް ހެދުން.
20 .............................................................................................................................................

ނިންމުން 22 ......................................................................................................................................................

ރަ ް
މޒުކުރެވިފައިވާ ބަސްތަކާއި ޓެކްނިކަލް ބަސްބަހުގެ ބަޔާން 23 .........................................................................................

ތަޢާރުފު
ކުދި ޖަޒީރާ ތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަޅުގަޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެކަހެރި މުޖުތަމައުތަކުގެ
ދ
ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނާއި އެކަހެރިކަން ކުޑަކޮށް އެއްފަސްގަ ނޑެއްގައި އެކުގައި އުޅޭ މުޖުތަމަޢެއްގައި އޮންނަފަ ަ
ގާތްކަމާއި

ކައިރިކަން

ހަމައެފަދައިން

2020

އުފެއްދުމަށް
ގެ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ތަޞައްވަރުގައި

ދ
ސިފަކުރެވޭފަ ަ

ކޮންމެހެން

ޚިދުމަތަކީ
އިޤްތިޞާދީ

އަދި

ބޭނުން

ވަސީލަތެކެވެ.

އިޖްތިމާޢީ

ކށް
ތަރައްޤީއަ ަ

ވާޞިލްވުމަށް އެންމެ އިސް ދައުރެއް ކުޅޭނޭ އެއް ވަސީލަތަކީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް
ނެތެވެ 2006 .އިން  2010އަށް އަމަލުކުރުމަށް ކަ ނޑައެޅޭ މި ސިޔާސަތަކީ މި ދެންނެވި ފަދަ ދުރުމިންތައް
ހމަހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް
ގއި އުޅޭ ބަޔަކަށް ލިބޭފަދަ ަ
ކުޑަކޮށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެންނަށްވެސް އެއް ފަސްގަޑެއް ަ
ލިބިދިނުމުގެ މުހިއްމު އަމާޒާހަމަޔަށް ވާޞިލްވުމުގެ ނިޔަތުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.
 2001އިން

 2005އަށް ޢަމަލުކުރެވުނު

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް އެދެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މި މުއްދަތުގައި،
ޅގެން ،ރާއްޖޭގައި ދެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މިންވަރާއި ފެންވަރު
ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގު ި
ދ
މަތިވެ ،އެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް އެދެވޭ މިންވަރަކަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޤާނޫނީ އަ ި
ހިންގުމުގެ އޮނިގަޑަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓު ކުރުމަށް
ފަސޭހަވެ ،މި ދާއިރާއަށް އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެގެން
ދިޔައެވެ.
ގއި
 2006ން  2010އަށް މި އެކުލަވާލެވުނު ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތަކީ ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއް ަ
މ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލިބިގެން އެކުލަވާ ލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެއްކަން ފާހަގަ ކޮއްލަންޖެހެއެވެ .އަދި ހަ ަ
އެހެންމެ ކުންފުނިތަކާއި އިންޑަސްޓްރީ އާއި ސަރުކާރުގެ އެކިފަރަތްތަކާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ދޭ
ކުންފުނިތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި އެއްބާރުލުން މިސިޔާސަތުއެކުލަވާލެވުނު

މަރުޙަލާގައި ވަރަށް އެދެވޭގޮތެއްގައި

ލިބިގެންދިޔަކަމީ މިސިޔާސަތަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދިޔަކަމެކެވެ.
މި އެކުލަވާލެވުނު ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތަކީ ،ކުރިން ޢަމަލުކުރެވުނު ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
ފެށިގެންއައި ކުރިއެރުންތައް ފުޅާކުރުމަށާއި އިތުރަށް މި ދާއިރާއަށް ގެންނަން ފެންނަ ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށް
ސ
ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މަސްރަޙަށް އަންނަމުންދާ ހަލުވި ކުރިއެރުމާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ރާއްޖޭގައިވެ ް
މި ދާއިރާ ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ބައްޓަންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ .މައިގަޑު  5ކަމެއްގެ
ޔސަތަކީވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް
ވފައިވާ މި ސި ާ
މައްޗަށް ބަލާލެ ި
ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭނޭ ސިޔާސަތެކެވެ .އަދި މި ސިޔާސަތުގެ ތަޞައްވުރުގައިވެސް ވާފަދަ
"އެއް ޖަޒީރާ" ޤައުމެއްގެ އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށް ،ޤާއިމް ކުރެވޭ ރަނގަޅު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމެއްގެ އެހީގައި
މަގުފަހިވެގެން ދާނޭކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 2010-2006

1

ޙާލަތު
ފުރަތަމަ

ޝާއިޢުކުރެވުނު

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ސިޔާސަތުގެ

އަލީގައި

ވަރަށް

އެދެވޭ

ކުރިއެރުންތަކެއް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ،ޚާއްޞަކޮށް މޯބައިލް ޚިދުމަތް މިހާރު ވަނީ މުޅިރާއްޖެއަށް ފެތުރިފައެވެ .ރާއްޖޭގެ
ދިގުމިނުގައި މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ތަފާތު ދެ ވިއުގައެއްގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތައް ލިބޭމިންވަރު އިތުރުވެ،
ގ
މެދުނުކެ ނޑި ޚިދުމަތް ދެވޭނޭ މަގު ތަނަވަސްވެގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ .އަދިހަމައެއާއެކު ،ވިއުގައިން އިތުރުޖާ ަ
ލިބުމާއި އަބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ޚިދުމަތްލިބޭނޭ އިތުރު ފުރުޞަތުތައްވެސް މިވަގުތު ލިބެންހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އރު ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަކަށް
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް  2001ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިއާ އަޅާބަލާ ި
މިހާރުވަނީ ތިރިވެފައެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރަށްކުރާ ކޯލުތަކަށް އެންމެމަތިންނެގޭ އަގު  68%ދަށަށްގޮސްފައިވެއެވެ.
މީގެ ކުރިން މިނެޓަކުން އަގުނެގެމުންދިޔަ ކޯލްތަކަށް މިހާރު އަގުނެގެނީ ކޮންމެ ސިކުންތަކުންނެވެ .ފިކްސްޑް
ލައިންގެ ކޯލްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ދުރަށް ގުޅޭ އަގު  28%ތިރިވެފައިވެއެވެ .ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް
ތަޢާރަފްވެ ،މީގެކުރިން ވަގުތަށް ނިސްބަތްކޮށް އަގުނެގެމުންއައި އުޞޫލު މިހާރުވަނީ ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް
ސބަތްކޮށް އަގުނަގާ އުޞޫލަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ .އިންޓަނެޓްގެ އަގުތައް  75%ތިރިވެފައިވާއިރު މޯބައިލްގެ
ނި ް
ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަގުތައް  68%ތިރިވެ ޕްރިޕެއިޑް އަގުތައް  84%ތިރިވެފައިވެއެވެ.
ލއިރު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ތަރައްޤީގައި ރާއްޖެވަނީ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއް
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކާ އަޅާބަ ާ
ހޯދާފައެވެ .ރާއްޖޭގައި ފޯނުބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް މިހާރު ވަނީ
ސަރަޙައްދުގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ބަލައިލާއިރު

 80%އަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މި

މިއީ މަތީ ނިސްބަތެކެވެ .ރާއްޖެއަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އާބާދީގެ

އތަ އަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ލިބެންހުރި ހަމައެކަނި ޤައުމުކަންވެސް ފާހަގަ
ގާތްގަޑަކަށް  100އިންސަ ް
ކުރެވެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ

5

އަހަރުގެ

ތެރޭގައި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ދާއިރާއަށް

އެކަށީގެންވާފަދަ

ކުރިއެރުމެއް

އައިސްފައިވީނަމަވެސް ،މިހާތަނަށް މިކުރިއެރުން ގެނެސްދީފައިވާ ދުވެލި ދެމެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އިތުރުކުރުމަށް
ކޮންމެހެންބޭނުންވެއެވެ .ކުރިޔަށް އޮތްތާނގައި މިދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ފުޅާކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަގުނައެވެ .އަދި މިހާރު ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މަސްރަޙަށް އަންނަމުންދާ
ހަލުވި ކުރިއެރުންތަކާއި އެއްސަފެއްގައި ރާއްޖެވެސް ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ،ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ.
އަޅުގަޑުމެންގެ ތަޞައްވުރަކީ ،ރާއްޖެއަކީ "އެންމެ ގުޅިފައިވާ ޤައުމު" ކަމުގައި ހެދުމެވެ .މީގެ ސަބަބުން
ރ
އޅުމުގެ ފެންވަ ު
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކުގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އެންމެހާ އަފްރާދުންނަށް ލިބިދީ ،ދިރި ު
ރަނގަޅުވެގެން ދިޔުމަކީ މި ސިޔާސަތުގެވެސް އަމާޒެވެ.
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.1

ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތުގެ އަގު

 2001އިން  2005އަށް ހިންގުނު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތުގެ މުއްދަތުގައި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ލއް
ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަރަށްބޮޑަށް ދަށްކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބަދަ ެ
އ
އައިސްފައިވަނީ މޯބައިލް ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށެވެ .އަދި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށްވެސް އެދެވޭ ބަދަލުތަކެ ް
އައިސްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށްކުރާކޯލްތަކުގެ

އަގުތައްވެސް

ސ
ވ ް
ދަށަށްގޮސްފައިވާކަން ެ

ހއެވެ.
ފާހަގަކޮށްލަންޖެ ެ
ފނުގެ އަގުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއްލިބިފައިވީނަމަވެސް ،ގޭގެއަށް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް މިހާރު
ފިކްސްޑް ޓެލެ ޯ
ލިބެންހުރި ރާއްޖޭގެ  13ރަށެއް ފިޔަވައި ،އެހެން ރަށްރަށުގައި މި ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ ޚަރަދު އަދިވެސް
އަތްފޯރާވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެއްވަނަ ސިޔާސަތު
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތް ތަކުގެ އަގުތަކަކީ ،ހަމަހަމަ ،އަތްފޯރާފަދަ އަދި ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް

ނިސްބަތްކޮށް ކަ ނޑައެޅޭ އަގުތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ލަނޑުދަނޑި 1.1
"އެއް ޚިދުމަތް އެއް އަގު" މިކޮންސެޕްޓް ތަޢާރަފްކުރުން.
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ މެދުގައިވާ ދުރުމިނުގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ހުރަސްތައް
ކުޑަކުރުމަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކަކީ މުހިއްމު އެއްޗެއްކަމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ .މިގޮތުން "އެއް
ޚިދުމަތް އެއް އަގު" މި ކޮންސެޕްޓް އަކީ ޖޫގްރާފީ ދުރުމިންތައް ހަނދާންނެތިކޮށްދެނިވި މާޙައުލެއް އުފައްދައިގެން
ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށްވެސް ނެގޭ އެއްއަގެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވެސް އެޚިދުމަތަކަށް ނެގުމަށް
ޚިޔާލުކުރެވިފައިވާ ތަޞައްވުރެކެވެ.
މޯބައިލް ފޯނުގެ ޚިދުމަތުގައި މިހާރުވެސް މި ކޮންސެޕްޓް އަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރެވެއެވެ .ފިކްސްޑް ޓެލެފޯނުގެ
އަގުތައް ކަޑައެޅުމުގައި މިކޮންސެޕްޓް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
1.1.1

"އެއް ޚިދުމަތް އެއް އަގު" ތަޢާރަފްކުރުމުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ކުރާނެ އަސަރުތައް
ދިރާސާކުރުން.

1.1.2

ދ
ޓެރިފް ރިބެލެންސް ކޮށްގެން  ،މިހާރުހުރި ޓެރިފް ޒޯންތައް ލޯކަލް އާއި ލޯންގް ޑިސްޓަންސް މި ެ
ޓެރިފް ޒޯނަށް މަދުކުރުން.
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1.1.3

) (1.1.2ގައިވާ ޓެރިފް ރިބެލެންސްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާފައި ،ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް ގުޅުމަށް
އެއް ޚިދުމަތަކަށް އެއް އަގެއް ހަމަޖެއްސުން.

ލަނޑުދަނޑި 1.2
ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަގުތަކަކީ ،މި ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކާއި /ހޮވާލެވޭ އިޤްތިސާދު ތަކާއި/
ރާއްޖެ އަޅާބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤައުމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ،އަޅާބެލޭފަދަ ވާދަވެރި އަގުތަކަކަށް ހެދުން.
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާފަދަ އަގުހެޔޮ ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން ،ރައްޖެއަކީ ވެސް އަވަށްޓެރި އަދި
ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކާއަޅާބަލާއިރު ވާދަކުރެވޭފަދަ އަގުތަކެއް ހުރި ޤައުމަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ބޭރުގެ
ފަރާތްތައް ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.
ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާއިދެއްގެ މަތީން ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަގުތައް އެހެން ޤައުމުތަކާއި އަޅާ ބެލުމަކީ
)ބެންޗް

މާރކް

ކުރުމަކީ(

ރާއްޖޭގެ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

މާރކެޓްގައި

އަގުތައް

ވާދަވެރި

މިންގަޑެއްގައި

ހިފެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.

ފިޔަވަޅު
1.2.1

ޑ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ ފިކްސްޑް ،މޯބައިލް ،އިންޓަނެޓް ،އިންޓަނޭޝަނަލް ޚިދުމަތްތަކާއި ލީސް ް
ކެޕޭސިޓީގެ އަގުތައް "ބެންޗްމާކް" ކުރުމާއި ،މިމަޢްލޫމާތު އަހަރަކު އެއްފަހަރު ޝާޢިއު ކުރުން.

1.2.2

ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންގެންދާ އޮޕަރޭޓަރުން 2008 ،ނިމުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ޚިދުމަތެއްގެ އެކައުންޓް
ވަކިން

ފެންނަގޮތަށް

ހަދައި،

އަހަރީ

ހިސާބުތަކާއިއެކު،

ޚިދުމަތްތަކުގެ

ޚަރަދުތައްވެސް

ވަކިން

ޅމުން ގެންދިޔުން.
އެނގޭނޭގޮތަށް ރެގިއުލޭޓަރަށް މަޢްލޫމާތު ހުށަހަ ަ
1.2.3

ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާނުލާހުރި ޚިދުމަތްތަކާއި ޤައުމީ ބޭނުންތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތައް ކޮންޓްރޯލް
ކުރުން.

1.2.4

ތރުކުރުމާއި ،ވާދަވެރިކަމެއް ނެތް ޚިދުމަތްތަކުގެ
އަގުތައް ތިރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތުގެ ވާދަވެރިކަން އި ު
އަގުތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުން.
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 .2ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ތަރައްޤީ
ވޭތުވެދިޔަ ސިޔާސަތުގެ ދައުރުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މާޙައުލަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކުރިއެރުންތަކެއް ،ޚާއްޞަކޮށް
ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާގުޅިގެން ،އައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މައިކްރޯވޭވްގެ ތަފާތު ދެ ވިއުގައެއް މިހާރު ރާއްޖޭގައި
ޤާއިމްކުރެވިފައި ވެއެވެ .މީގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެ ނޑި ދެމެހެއްޓޭނޭ ފުރުޞަތު އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ.
މިހާރު

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ

ފޯރުވައިދިނުމަށް

ފަރުމާ

ވިއުގަތަކަކީ
ކުރެވިފައިވާ

މައިގަ ނޑުގޮތެއްގައި ވޮއިސް
ވިއުގަތަކެކެވެ.

މި

ގޮސްފައިވީނަމަވެސް ،ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓާއި އެހެނިހެން އައިސީޓީގެ

އާއި

ނެރޯބޭންޑް ޑޭޓާ

ވިއުގަތަކުގައި،

ކެޕޭސިޓީ

އ
ޚިދުމަތްތަ ް
އިތުރުވެގެން

ޚިދުމަތްތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް

ބޭނުންވާވަރަށް ޖާގަ ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އ
ބްރޯޑްބޭންޑް އައިސީޓީ ގެ ޚިދުމަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޯރުވައިދިނުމުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގަތަކުގަ ި
ވ
އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެ .އަދި މިހާރު ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެ ގުޅާލުމަށް ރޭވިފައި ާ
ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރަށް

ގ
ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ވިއުގަތަކުގެ ޖާ ަ

ބޮޑުކުރުމުގެ ބޭނުން އިހުނަށްވުރެވެސް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.
ށ
މިހާރު ފިކްސްޑް ޓެލެފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގޭގެއަށް ލިބެމުންދާ  13ރަށުގެ އިތުރުން ،މިޚިދުމަތް ގޭގެއަ ް
ފޯރުވައިދެވޭނޭފަދަ ވިއުގައެއް އެހެންރަށެއްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނެތެވެ .އެހެންކަމުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށް ފޯރުވައިދިނުމަށް ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމުގައި

ވަކި

ޓެކްނޯލޮޖީއަކަށް ބުރަނުވާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.

ދެވަނަ ސިޔާސަތު
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ތަކާއި ،އެއަށްވުރެ ކުރިއަރާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި
ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނޭ ފެންވަރަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ލަނޑުދަނޑި 2.1
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް އެންމެންނަށް ފޯރުވައި ދިނުން.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައި މިހާރު ބެލެވެއެވެ.
ސ
ވ ް
އެހެންކަމުން "ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް" އަތްފޯރާފަދަ ހެޔޮއަގެއްގައި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ެ
ލިބިދޭން ޖެހެއެވެ.

މި މަޤުސަދު ޙާޞިލްކުރުމަށް ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް މާނަކޮށްފައިއެވަނީ

ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް އެންމެ މަދުމިނުން ބޭނުންވާނޭކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރެވެ.
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ފިޔަވަޅު
2.1.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެގޮތުގައި  90މިނެޓުގެ ކޯލާއި  250މެގަބައިޓްގެ އިންޓަނެޓް
ޑޭޓާ ހިމެނޭ ޕެކެޖެއް ،ދަށްވެގެން  56 Kbpsގެ ހަލުވިމިނެއްގައިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް މަހަކު
އ
200ރ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ އަގެއްގައި ލިބޭނޭގޮތް ތަޢާރަފްކުރުން .މި ޕެކެޖަކީ އެއިރެއްގެ ޙާލަތަށް ބަލާފަ ި
އއްޗެކެވެ.
ބަދަލުގެނެވޭނޭ ެ

2.1.2

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ޕެކެޖަކީ ކޮންމެ އޮޕަރޭޓަރަކަށްވެސް ދެވިދާނެ ޚިދުމަތެއް
ކަމުގައި ވުން.

2.1.3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތުގެ ޕެކެޖު  2006ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަޢާރަފްކޮށް
 2008ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މުޅިރާއްޖެއަށް ލިބޭނޭގޮތް ހެދުން.

ލަނޑުދަނޑި 2.2
އައިސީޓީގެ ބޭނުންތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ކުރެވޭނޭފަދަ ގޮތަކަށް މިހާރުހުރި ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ
އިތުރުކުރުން.
ހަލުވިމިނެއްގައި އިންޓަނެޓް އާއި އައިސީޓީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭނޭ ފެންވަރަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި،
މިހާރުހުރި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނޭފަދަ
އައު ޓެކްނޯލޮޖީތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.
ފިޔަވަޅު
2.2.1

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުރި ޓެލެކޮމް އޮޕަރޭޓަރުން ބްރޯޑްބޭންޑް އައިސީޓީގެ ޚިދުމަތް މުޅިރާއްޖެއަށް
ފޯރުވައިދެވޭނޭ މިންވަރަށް މިހާރުހުރި ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

2.2.2

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

2.2.3

ލީސްޑްލައިން ކެޕޭސިޓީ ބޭނުންވާ ފަރާ ް
ތތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެރަށަކުން

މަދުވެގެން  2 Mbpsގެ

ކެޕެސިޓީ 2008 ،ނިމުމުގެ ކުރިން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.
2.2.4

"ޓްރިޕްލް ޕްލޭ" ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ގޮތްތައް ދިރާސާކުރުމާއި އެފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީތައް ރާއްޖޭގައި
ތަޢާރަފްކުރުން.
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ލަނޑުދަނޑި 2.3
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގުޅުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ،ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނޭ ފަދަ ތަފާތު
ޓެކްނޯލޮޖީ ތައް ތަޢާރަފްކުރުން.
ބެކްބޯން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ގުޅުންތަކަށް ސެޓެލައިޓާއި މައިކްރޯވޭވް ޓެކްނޯލޮޖީތަކަށް ބުރަވުމުގެ ބަދަލުގައި،
އެހެން ޓެކްނޯލޮޖީތައް ބޭނުންކުރެވިދާނޭތޯ ދިރާސާކޮށް އެކަށީގެންވާ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުންހިފަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން
ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ އަކީ އާބާދީގިނަ ސަރަޙައްދުތައް ގުޅާލުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނޭ ޓެކްނޯލޮޖީ އެކެވެ.
މީގެ ި
އތުރުންވެސް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ތަފާތު އައު ޓެކްނޯލޮޖީތައް
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ދިރާސާ ކުރަންވާނެއެވެ.
އލަށް އެކަށޭނަ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގަތައް ފުޅާކުރުމަށާއި އައު ވިއުގަތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ މާޙަ ު
ގޮތަކަށް

އެފަދަ

ވިއުގަތައް

ބައްޓަންކުރުމަށާއި،

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ޓަވަރާއި،

ކޭބަލް

ޑަކްޓިންގ

ފަދަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތައް އެއްފަރާތައްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތް އިންތިޒާމް ކުރަންވާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
2.3.1

ހ
ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ ޛަރީޢާއިން ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި އާބާދީ ހުރި ސަރަހައްދުތައް ގުޅާލުމާބެ ޭ
ދިރާސާއެއް ކުރުން.

2.3.2

ޤައުމީ ވިއުގަތަކުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރެވޭނޭ ފަދަ އައު ޓެކްނޯލޮޖީ ތައް ދިރާސާކޮށް އެކަށީގެންވާ
ޓެކްނޯލޮޖީ ތަޢާރަފް ކުރުން.

ލަނޑުދަނޑި 2.4
މުޅި ރާއްޖެއަށް ހަލުވިސްޕީޑެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުން
އގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމުގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްދޭފަރާތް
އަގުހެޔޮކޮށް ހަލުވި ސްޕީޑެ ް
)އައި.އެސް.ޕީ( ތަކަށް

އަގުބޮޑުކޮށް ސެޓެލައިޓު ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި "ޓެރެސްޓްރިއަލް" ވިއުގަތަކުން ޖާގަ

ލިބެންހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރާއި ގުޅިފައިވާ ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ ކޭބަލްއެއް
ދ ކެޕޭސިޓީ މުޅިރާއްޖެއަށް ފޯރުވޭނޭގޮތް ވުމަކީ އަގުހެޔޮކޮށް ފައިދާހުރިގޮތަކަށް
އެޅުމާއެކު ،މިކޭބަލުން ލިބި ޭ
އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީވެގެން ދާނޭކަމެކެވެ.
ފިޔަވަޅު
2.4.1

އައި.އެސް.ޕީ

އިންގެ

ޚިދުމަތް

މުޅިރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހުރި

ޓެލެކޮމް

އޮޕަރޭޓަރުންގެ ވިއުގަތަކުން ކެޕޭސިޓީ ލިބިދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
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2.4.2

އައި.އެސް.ޕީ އިންގެ އިންޓަނެޓް ޓްރެފިކް ރާއްޖޭގެ ނޯޑްތަކަށް އުފުލުމުގައި ޓެރެސްޓްރިއަލް ވިއުގަތައް
ބޭނުންކުރުމާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅުމަށް ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް
ބޭނުންކުރުން.

2.4.3

އައި.އެސް.ޕީ އިންގެ ވިއުގަތައް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅާލެވޭނޭ އިންޓަނެޓް އެކްސްޗޭންޖެއް ޤާއިމްކުރުން.

2.4.4

ސ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ހޮޓްސްޕޮޓް ޤާއިމް ކުރުމަށް އައި.އެސް.ޕީ އިންނަށް ހިތްވަރުދިނުން.
ވަޔަލެ ް

2.4.5

 2008ނިމުމުގެކުރިން މުޅިރާއްޖެއަށް އިންޓަނެޓް ލިއްބައިދިނުމަށް ރެގިއުލޭޓަރީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

ލަނޑުދަނޑި 2.5
ދުރާލާ އިންޒާރު ފޮނުވުމަށާއި ކުއްލިޙާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގައެއް
މުޅިރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުން.
ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހުގައި ،ރާއްޖޭގައި ވަކި އެމަރޖެންސީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވިއުގައެއް އޮތުމުގެ މުހިއްމުކަން
ފާހަގަ ވެގެންދިޔައެވެ .މިގޮތުން ޤާއިމް ކުރެވޭނޭ ވިއުގައަކީ ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ އިންޒާރު
ފޮނުވޭނޭ ފަދަ ނިޒާމަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ،ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވުމުން ޙާލަތު ދެނެގަނެ މަޢްލޫމާތު ފޮނުވޭނޭ ފަދަ
އަދި ރިލީފް އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމަށްވެސް މަގުފަހިކޮށްދޭ ވަސީލަތަކަށް މިފަދަ ވިއުގައެއް ވާންޖެހެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
2.5.1

 2006ނިމުމުގެ ކުރިން އެމަޖެންސީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.

2.5.2

ދުރާލާ ފޮނުވޭ އިންޒާރުގެ މެސެޖްތައް މިހާރުހުރި ވިއުގަތަކުން ފޮނުވޭނޭގޮތް ހެދުން.

2.5.3

ކާރިސާތަކުގައި އަދި ޤައުމީ ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި މިހާރުހުރި މޯބައިލް ވިއުގަތައް ބޭނުންކޮށްގެން 2006
ނިމުމުގެ ކުރިން "ޕްރައިރިޓީ ކޯލިންގ" އަދި "ނެޝަނަލް ރޯމިންގ" ކުރެވޭނޭ މަގުފަހިކުރުން.

2.5.4

 2007ނިމުމުގެ ކުރިން މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ސެޓެލައިޓް ފޯނުގެ ބޭނުންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުން.

2.5.5

 2009ނިމުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ އިންޒާރު ފޮނުވޭނޭ އެލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއް ރަށުފެންވަރުގައި
ޤާއިމްކުރުން.

ލަނޑުދަނޑި 2.6
މަސްވެރީންނާއި އެހެނިހެން ދަތުރުވެރީންނަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދަތުރުކުރާއިރު އުޅަނދުފަހަރުގައި
ބޭނުންކުރެވޭނޭ އިތުބާރުހުރި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ދިނުން.
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ރާއްޖޭގެ

ކަ ނޑުގެ

ސރަހައްދަކަށް
ހުރިހާ ަ

މޯބައިލް

ފޯނުގެ

ޚިދުމަތް

އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް

ފޯރުވައިދިނުމަކީ

ޓެކްނިކަލްގޮތުން ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ 1998 .ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯސްޓަލް ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަން ބަންދުކުރުމުގެ
ފަހުން ރާއްޖޭގެ ކަ ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެޗް.އެފް މެދުވެރިކޮށް އޭރު ލިބެމުންއައި ޚިދުމަތް ތަކެއް
ހުއްޓުނެވެ .މީގެސަބަބުން ކަނޑު މަތީގައިހާލުގައި ޖެހިގެން ގޮވައިފި ނަމަ އަޑުއަހާނެ ފަރާތެއް ނެތިގެން ދިއުމާއި
އުޅަނދުފަހަރުން ކޯލް ނަގައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެ ނޑިގެން ދިޔައެވެ.
އ
މިހާރު މަސްވެރިންގެ މެދުގައްޔާއި ރަށްރަށާއި ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ސީބީ ރޭޑިއޯ ސެޓެވެ .މިފަދަ ރޭޑި ޯ
މށް މިފަދަ ސެޓެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެ.
ސެޓްތަކުގެ ސިގްނަލް ކަ ނޑުގެ ދުރު ހިސާބަށް ނުފޯރާތީ ދުރަށް ގުޅު ަ
މޯބައިލްފޯނު ،އެޗް.އެފް ރޭޑިއޯ އަދި ސެޓެލައިޓް ގެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަ ނޑުމަތީގެ ގުޅުން އެންމެ
އދެވޭގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓޭނޭފަދަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ެ

ފިޔަވަޅު
2.6.1
2.6.2

 2006ނިމުމުގެ ކުރިން އުޅަނދުފަހަރުގައި ސެޓެލައިޓް ފޯނު ބޭނުންކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.
 2006ނިމުމުގެ ކުރިން މޯބައިލް ފޯނާއި

ސޓެލައިޓް ފޯނާއި ދެމެދު "ރޯމް" ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް
ެ

ކޮށްދިނުން.
2.6.3

އައު ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުންކުރުމަށްހިތްވަރުދިނުމާއި މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން.

2.6.4

ދުރުރާސްތާއަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ސެޓެލައިޓް ފޯނު ނުވަތަ އެޗް.އެފް ރޭޑިއޯ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ
ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

2.6.5

ރާއްޖޭގެ ކަ ނޑުތަކުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ގުޅުން ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެޗް.އެފް ސްޓޭޝަން
ޤާއިމްކުރުން.

2.6.6

ކޯސްޓްގާޑްގައި ބޭނުންކުރާ ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރަސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް )(GMDSS
ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އަޑުއެހުން.

2.6.7

ދުރުރާސްތާއަށް ބޭނުންކުރެވިދާނޭ އިތުރު ޓެކްނޯލޮޖީތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކުރުން.

ލަނޑުދަނޑި 2.7
ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވަސީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންއަކީ ފަރުދުންގެ އަސާސީ ޙައްޤެއްކަމަށް ވީހިނދު ،ހުރިހާ ފަރުދުންނަށްމެ މި ޚިދުމަތް
ށވެސް މިޚިދުމަތް ލިބެންހުންނަން ޖެހެއެވެ .މިގޮތުން
ލިބެމުންދާ ބީދައިން ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ ް
އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ ،އެބޭނުންތައް ފުއްދޭނޭފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީތަކާއި ވަސީލަތްތައް ލިބޭނެގޮތަށް
ރމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.
އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިހު ު
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އެހެންކަމުން ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތް މި ޙާއްޞަ ގްރޫޕަށް ވެސް ލިބޭނޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި
މދާ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންވާ
ޔުނިވަރސަލް ސަރވިސް ފަންޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ މާލީ އެހެން ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ކަ ު
ފަރާތްތަކަށް ލިއްބައިދިނުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
2.7.1

ޚާއްޞަ އެހީއަށްބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ބޭނުންތައް ދިރާސާކުރުން.

2.7.2

އ ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.
ލިބެންހުރި ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފޭނޭ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިފަދަ ފަރާތްތަ ް

2.7.3

ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ކާމިޔާބީ މޮނިޓަރ ކުރަމުންގެންދިއުން.

ލަނޑުދަނޑި 2.8
ރާއްޖެއާއި ބޭރުދުނިޔެއާއި ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ ޛަރީޢާއިން ގުޅާލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރާއި
ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން.
މިހާތަނަށް ބޭރާއި ގުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހަމައެކަނި ވަސީލަތަކީ ސެޓެލައިޓެވެ .ސެޓެލައިޓުގެ ގުޅުމަށް ބުރަވުމަކީ
ކުރިމަގުގައި ޓެލެފޯނާއި ޑޭޓާގެ ބޭނުންކުރާ ޭ
ނ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާކަމެއްނޫނެވެ.
ޑ
ހޔޮއަގެއްގައި ބޮ ު
އެހެންކަމުން ،ރާއްޖެވެސް ބޭރުދުނިޔެއާއި އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރގެ ޛަރީޢާއިން ގުޅާލުމަކީ ެ
ކެޕޭސިޓީއެއް ލިބޭނޭ ތަނަވަސް މަގެއްކަން ޔަޤީނެވެ.

ފިޔަވަޅު
2.8.1

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

2.8.2

ކެޕޭސިޓީ ވިއްކުމަށާއި "ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީސް" އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

2.8.3

ރާއްޖެއަކީ ޓްރާންސިޓް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން.

2.8.4

"ކޯލް

ސެންޓަރ"

ދ
އަ ި

"ޑޭޓާ

ވެޔަރހައުސިންގ"

ފަދަ

އައިސީޓީގެ

އޯފް-ޝޯ

ޚިދުމަތްތައް

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
2.8.5

ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ވިއުގަތައް "އިންޓަކަނެކްޓް" ކުރުމާއި މީގެ ސަބަބުން އެއް ވިއުގައެއް
ގއިވެސް އަނެއް ވިއުގަ ބޭނުންކުރެވޭނޭ މަގު ފަހިކުރުން.
ފޭލްވެއްޖެހިދެއް ަ
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ލަނޑުދަނޑި 2.9
ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް މީހުންނާއި ވީވަރަކުން ކައިރިން ލިބޭނޭގޮތް ތަނަވަސްވުން.
ގން މިހާރުވަނީ ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ޢަދަދާއި "ކޮމްޕްލެކްސިޓީ"
ޚިދުމަތްތައް ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއިގުޅި ެ
އިތުރުވެފައެވެ .ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ދެވޭ އޮފީސްތައް މިހާރު ހުންނަނީ މާލޭގައާއި އާބާދީ ބޮޑު ބައެއް
ރަށްރަށުގައެވެ .އެހެން ރަށްރަށުގައި މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުބް ބިލް ދެއްކުން ،ޚިދުމަތަކަށް
އެދުން ފަދަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އެރަށްރަށުން ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ.
މިފަދަ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމުގެގޮތުން މުޅިރާއްޖޭގައިވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ އެހީތެރިކަން ފުޅާކުރުމަކީ
ކޮންމެހެން ބޭނުންވެއްޖެ ކަމެކެވެ.

ފިޔަވަޅު
2.9.1

މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އޮޕަރޭޓަރުން ނުވަތަ އޭޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް
ޚިދުމަތްދެވޭ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުން.

2.9.2

ރަށުފެންވަރުގައި

އޮޕަރޭޓަރުންގެ

އޭޖެންޓުންގެ

އ
ގޮތުގަ ި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

ފަރާތްތައް

ޤާއިމްކުރުމާއި

ނ.
މިފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އަސާސީ ފެންވަރެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނު ް
2.9.3

ބޭންކިންގ

ގޭޓްވޭ

ރަށްރަށަށް

ތަޢާރަފްކުރުމުގައި

ބޭންކިންގ

ދާއިރާއަށް

ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުވައިދިނުން.
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.3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓްކުރާ އޮނިގަނޑު

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓަރުގެ ދައުރަކީ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކުގެ މަޞްލަޙަތު
ރައްކާތެރިކޮށް

ދިނުމާއި

ދާއިރާ

ކުރިއެރުވުމުގައި

ޤައުމީ

ލަ ނޑުދަ ނޑިތައް

ޙާޞިލްކުރުމަށްވެސް

ލއް އުފައްދައި ދިނުމެވެ.
މަގުދައްކައިދިނުމާއި ،މިހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިންޞާފުވެރި ހަމަހަމަ މާހައު ެ
ރެގިއުލޭޓަރުގެ ދައުރު އެންމެފުރިހަމައަށް އަދި ހާމަކަންބޮޑުގޮތަކަށް އަދާކޮށް ދިނުމުގައި ކަޑައެޅިފައި އޮންނަ
ބާރުތަކެއް ލިއްބައިދޭފަދަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނެއް އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ރެގިއުލޭޓަރުގެ
ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ލިބެން ހުރުމަކީ ވެސް ކޮންމެހެން
ބޭނުން ކަމެކެވެ.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ އަށް ދުނިޔޭގައި އަންނަމުންދާ ކުރިއެރުމާއި ގުޅިގެން މުވާޞަލާތީ
ގޮތުން ލިބެމުންމިދާ ފަސޭހަތައް ނުހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ ފަރާތްތައް ވެސް ގިނަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އއި ގުޅިގެން މިއަދު
އެހެންކަމުން ،އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ލިބޭފަސޭހަ ާ
ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ރައްކައުތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ
ގޮތުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙިމާޔަތްތަށް ލިބިދިނުމާއި ،ރެގިއުލޭޓަރީ މިންގަޑުތައް ކަޑައެޅުމާއި އަދި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން
ދެވޭނޭ ރައްކައުތެރިކަމެއް ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ.
ގނަޤައުމުތަކެއްގައި ފެންނަމުންދަނީ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި
މިކަން އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް ކުރުމުގައި ،ދުނިޔޭގެ ި
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދާއިރާ ގުޅި އެއް ރެގިއުލޭޓަރީ ބޮޑީ އަކުން ރެގިއުލޭޓްކުރެވެމުންދާ ތަނެވެ.

ތިންވަނަ ސިޔާސަތު
ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަކީ އޭގެ ދައުރު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނޭ ފަދަ ،ބާރުތަކާއި
ވަސީލަތްތައް ކަ ނޑައެޅި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ،ޤާނޫނީގޮތުން ވަކި ޝަޚްޞަކަށް ހެދުމަށާއި،
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކައުތެރިކަން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ
މަޞްލަޙަތުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރާ އޮނިގަނޑު
ހަރުދަނާ ކުރަންޖެއެވެ.
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ލަނޑުދަނޑި 3.1
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ގޮތުގެ ހާމަކަން އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުން.
ކުރުމުއްދަތަށް ބަލާއިރު ،މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޝަން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ
ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް

ފުދެއެވެ.

ނަމަވެސް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ޤާނޫނެއް

އޮތުމުން،

ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކާއި

ޚިދުމަތްލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚާއްޞަކޮށް ދާއިރާއަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު އިތުރުވެ ރެގިއުލޭޓަރީ
އޮނިގަޑުގެ ހާމަކަން އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
3.1.1
3.1.1.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނެއްގެ ދެލިކޮޕީ  2006ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ތައްޔާރުކުރުން.
ތވާގޮތުގެ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޤާނޫނުގައި "އިންޓަނެޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް" އާއި އެއްގޮ ް
އ
މަތީން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރާނޭ އޮނިގަޑެއް ކަޑައެޅިފަ ި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

3.1.1.2

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓަރަކީ އޭގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ
ޤާނޫނީ ބާރުތައް އޮތް ،އިދާރީ ގޮތުންނާއި މާލީ ގޮތުން ވަކި ޝަޚްޞަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

3.1.1.3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ޤާނޫނުގައި

އެކަށީގެންވާ

މިންވަރަކަށް

ޚިދުމަތް

ބޭނުންކުރާފަރާތްތައް

ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
3.1.2

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ބިލް  2007ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން.

3.1.3

މާލީ ގޮތުން މިނިވަން ޝަޚްސެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓަރެއް އުފެއްދުން.

3.1.4

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތައް މިނިވަންކަމާއެކު އަވަހަށްބެލުމަށްޓަކައި އޮޕަރޭޓަރުންގެ މަޝްވަރައާއިއެކު
"އޮމްބަޑްސްމަން" އެއް ޤާއިމްކުރެވޭނޭ ފުރުޞަތުތައް ހޯދުން.

ލަނޑުދަނޑި 3.2
ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހަދާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކުގެ ހާމަކަން އިތުރުކުރުމާއި ވީހާވެސް
ފުޅާދާއިރާއަކަށް މިތަކެތި ލިބެންހުރުން.
ރެގިއުލޭޓަރަކީ ހާމަކަންބޮޑު ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހެއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގައި
ތ
މިކަންކަމުގެ މުހިއްމުކަން ވަކިން ބޮޑުވެގެންދެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ރެގިއުލޭޓަރީ ޕްރޮސީޖަރތަކާއި ކަންހިގާގޮ ް
ލިޔެވި ،ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި މަޢްލޫމާތު ލިބެންހުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 2010-2006

13

ފިޔަވަޅު
3.2.1

ސަބޯޑިނޭޓް ރެގިއުލޭޝަނާއި ސްޓޭންޑަޑްތައް ތައްޔާރުކުރުން.

3.2.2

ޙތާއި ގުޅުންހުރި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންކަން ނިންމުމުމުގައި އާންމުންގެ
ޢާންމު މަސްލަ ަ
މަޝްވަރާ ހޯދުން.

3.2.3

ރެގިއުލޭޝަންތަކާއި،

ސްޓޭންޑަޑްތަކާއި

ޕްރޮސީޖަރތައް

ކުރުމާއި

ޝާއިޢް

ޢާންމުކޮށް

ލިބޭގޮތަށް

ބެހެއްޓުން.

ލަނޑުދަނޑި 3.3
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އައިޓީގެ ދާއިރާއަކީ ލާމެހިފައިވާ ދެ ދާއިރާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބެލެވެމުންދިއުމާއެކު،
ދުނިޔޭގެ

ގިނަ

ޤައުމުތަކެކޭ

އެއްފަދައިން

ރާއްޖޭގައިވެސް

މިދެދާއިރާ

ފުރިހަމައަށް

ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި

އޮންނަންޖެހޭނޭ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަޑެއް އެކުލަވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މުހިންމެވެ.

ފިޔަވަޅު
3.3.1

ދުނިޔޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި އައިޓީ ގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓު ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ރެގިއުލޭޓަރީ
މިންގަ ނޑުތައް ދިރާސާކުރުމާއި ،ރާއްޖެއަށް ކަމުދާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރެގިލޭޓަރީ އޮނިގަޑު ހަރުދަނާކުރުން.

ލަނޑުދަނޑި 3.4
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބޭނުން ހިފުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ފަސޭހަކަން ނުހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންހިފާ ފަރާތްތަކުގެ ޝިކާރުން
ކަމުގައި ގިނަބައެއް މިއަދު މިވަނީ ވެފައެވެ .މިގޮތުން ޖެއްސުންކުރުމާއި އުދަގޫކުރުމުގެ ގޮތުން ލިބޭ ފޯނުކޯލުތަކުން
ފެށިގެން ވަކިފަރާތެއް ނޭގި ލިބޭ އިންޒާރުގެ މެސެޖްތަކާއި ،އަމިއްލަ ކޮންޓްރޯލެއްނެތި ލިބެމުންދާ އެތައްހާސް
ހކަން
މެއިލްތަކާއި ބޭކާރު މަޢުލޫމާތުތަކާއި "އިންޑީސަންޓް މެޓީރިއަލް" ގެ ސަބަބުން ބައެއްފަހަރު މުވާޞަލާތީ ފަސޭ ަ
ށ
މިވަނީ ތުރާލަކަށްވެފައެވެ .ޒަމާނީ މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގައި ކުރެވޭ ބޮޑެތި ކުށްތަކަ ް
މަގުފަހިވެގެންދާއިރު،

ވިޔަފާރީގެ

ސިއްރުތައް

ދެމެހެއްޓުމަށާއި،

މަޢުލޫމާތު

ރައްކައުތެރިކުރުމަށް

އ
އެތަކެ ް

ގ
ގޮންޖެހުމަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .ވުމާއިއެކު ،ރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ެ
ބޭނުން ރައްކައުތެރިގޮތަކަށް ހިފުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.
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ފިޔަވަޅު
3.4.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ޚިދުމަތްދޭ

ކުންފުނިތަކުން

ޢާންމުންނަށްދޭ

ޚިދުމަތްތަކުގެ

ރައްކައުތެރިކަން

އިތުރުކުރުމަށާއި ،އިންޓަރނެޓުމެދުވެރިކޮށް އަންނަ ސެކިއުރިޓީ ތްރެޓްތައް ކުޑަކުރުމަށާއި "ސްޕޭމް"
މަދުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން.
3.4.2

ވ
ރ ޭ
"ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ" އިތުރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުންނާއި ސަރަޙައްދީ ގޮތުން ކު ެ
މަސައްކަތްތަކުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމާއި ،ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ
މއި ،އެދާއިރާއިން ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުން.
ފިޔަވަޅުތައްއެޅު ާ

3.4.3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ރާވައި ހިންގާ ކުށްތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު
ނ
ބ ެ
ފޒު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަކުށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޚިދުމަތްދޭފަރާތްތަކުން ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލި ޭ
ތަން ީ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

3.4.4

ށ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޒަރިއްއާއިން ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފުމަ ް
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކޮށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ
ބޭނުންހިފާ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކައުތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

3.4.5

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި

އިންފޮމޭޝަން

ޓެކްނޯލޮޖީ

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު

ބޭނުން

ހިފުމަށް

މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށާއި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުން.
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ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން

.4

އިންޓަނެޓާއި މޯބައިލްގެ ޚިދުމަތަށް ވާދަވެރިކަން ތަޢާރަފްކުރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކަށް
އޭގެ ސަބަބުން ރަނގަޅުއަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ .އެހެނީ މީގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްތަކުގެ
ފެންވަރުރަނގަޅުވެ އަގުތައް ތިރިވެ އައު ޚިދުމަތްތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަޢާރަފްވަމުން ގޮސްފައިވާތީއެވެ.
ާ
ރއްޖޭގެ މާރކެޓް ކުޑަ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ވާދަވެރިކަމުގެ ލާބައާއި މަންފާ ޚިދުމަތްބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް
މިފަދަ ކުޑަ އިޤްތިޞާދުތަކުގައިވެސް ވާދަވެރިކަމަކީ ދެމެހެއްޓިދާނޭ އެއްޗެއްކަން ވަނީ

ލިބުމުގެ އިތުރުން،

ހާމަކޮށްދީފައެވެ .ވާދަވެރިކަމުގެ އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާ މޯބައިލް ޚިދުމަތުން ވަނީ ދައްކައިދީފައެވެ .އިންޓަނެޓް،
ދ
ނޓަނޭޝަނަލް އަދި ވޮއިސް އޯވަރ އިންޓަރނެޓް ޕްރޮޓޮކޯލް ) (VoIPފަ ަ
ލީސްޑް ލައިން ،ފިކްސްޑް ލައިން ،އި ް
ޚިދުމަތްތަކަކީ ވާދަވެރިކަމަށް އިތުރަށް ހުޅުވާލެވޭނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
އިތުރުކުރުމަށާއި،

ދާއިރާގައި

ތަރައްޤީ

ވާދަވެރިކަން

ކުރުމުގައި

ދެމެހެއްޓެނިވި

ގޮތަކަށް

ނ
ވާދަވެރިކަ ް

ހއްޓާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް
އެދާއިރާއިން ސަރުކާރަށާއި ޤައުމަށް ލިބޭ ފައިދާ ދަމަ ަ

ކުރުން މުހިންމެވެ .އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުން ލައިސަންސްފީގެ ގޮތުގައާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް
ކންޖެހޭ
ދައް ަ

ފައިސާ

ވާންވާނީ

ހަމަހަމަ

އުސޫލަކުން

ވާދަވެރިކަމަށް

މަގުފަހިވާނޭހެން

ކަނޑައެޅޭ

އަދި

ނަގަމުންގެންދާ ފައިސާ ކަމުގައެވެ.

ހަތަރުވަނަ ސިޔާސަތު
މިހާރުދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި އަލަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވާދަވެރިކަމަށް
ހުޅުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ.

ލަނޑުދަނޑި 4.1
އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން.
ލމުން ،އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް މާރކެޓަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ.
އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވާ ު
ނަމަވެސް އިންޓަނެޓްގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނަނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކަންޏެވެ .އަގުތައް
ކުރިޔާއަޅާބަލާއިރު ކުޑަވެފައިވީނަމަވެސް ،އިތުރަށް މިއަގުތަކަށް ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތެވެ.
ގތަކަށް މި ޚިދުމަތުގެ
އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ މަންފާ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް ލިއްބައިދެވޭނޭ ފަދަ ޮ
ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 2010-2006
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4.1.1

އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރިޓެއިލް ކުރެވޭނޭ ފުރުޞަތުތައް ހުޅުވާލުން.

4.1.2

މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ވިސްނައިގެން އިންޓަނެޓްގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރަށް ހުޅުވާލުން.

4.1.3

އައި.އެސް.ޕީ

ނަށާއި

އިން

އިންޓަނެޓް

ރިޓެއިލް

ކުރާފަރާތްތަކަށް

އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ

ރ
ހު ި

މޖެއްސުން.
އޮޕަރޭޓަރުންގެ ވިއުގަތަކުގައިހުރި ޖާގަ ވިޔަފަރި އުޞޫލުން ލިބޭނޭގޮތް ހަ ަ

ލަނޑުދަނޑި 4.2
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން.
ބްރޯޑްބޭންޑް

ޚިދުމަތްތައް

މުޅިރާއްޖެއަށް

ފުޅާކުރުމަށް

އޮތް

އެއްމަގަކީ،

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިތުރަށް

ތަރައްޤީކުރުމާއި އިންވެސްޓްކުރާނޭ އިތުރު ފަރާތްތައް ހޯދުމެވެ.
މިހާރު ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުރި ވަކި ދެ ވިއުގައި ގައި ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދެވޭފަދަ ކެޕޭސިޓީ ނެތްކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ދެ ވިއުގައިގެ ދެމެދުގެ ވާދަވެރިކަން އުފައްދައިގެން ބޭނުންވާ ކެޕޭސިޓީ
ހެޔޮއަގެއްގައި ލިބޭނޭގޮތް ހަދަން ޖެހެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
4.2.1

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހުރި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބޭންޑްވިތު ވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

4.2.2

"ވައިމެކްސް" ފަދަ އައު ޓެކްނޯލޮޖީތަކުގެ ބޭނުންކުރެވޭނޭގޮތަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

4.2.3

ބައެއް

ފްރިކުއެންސީ

ބޭންޑްތަކަކީ

ލައިސަންސެއް

ނުނަގާ

ބޭނުންކުރެވޭނޭ

ބޭންޑްތަކެއްގެގޮތުގައި

ހަމަޖެއްސުމާއި ،މިގޮތުން މި ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށާއި،
ސައެންސްގެ ބޭނުންތަކަށް އަދި އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ހެދޭ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ
ފްރިކުއެންސީ ބޭންޑްތަކެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

ލަނޑުދަނޑި 4.3
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން.
ދމަތް ދެނީ ހަމައެކަނި ދިރާގުންނެވެ .ވަތަނިއްޔާއަށް އިންޓަނޭޝަނަލް
މިހާރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެލެފޯނު ކޯލްގެ ޚި ު
ޚިދުމަތްދޭގޮތަށް ޓޭމް އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މޯބައިލް މާރކެޓްގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯލްގެ
ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ.
ބޭރަށް ގުޅާކޯލުތަކަކީ އަދިވެސް އަގުބޮޑުއެއްޗެކެވެ .ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަކީ ކައިރި
ގ
ވދަވެރި އަގުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މި ދާއިރާ ެ
ޤައުމުތަކުގެ މި ފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާ އަޅާބެލޭ ފަދަ ާ
ވާދަވެރިކަން އިތު ު
ރކުރުމަކީ ބޭނުންކަމެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 2010-2006
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ފިޔަވަޅު
4.3.1

 2008ގެ ފަހުން  PSTNމެދުވެރިކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އިތުރު
ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުން.

4.3.2

އައު ގޭޓްވޭ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ ކޯޑުތައް ނަމްބަރިންގ ޕްލޭނުން ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.

4.3.3

ވީއޯއައިޕީ ،ކޯލިންގ ކާޑުގެ ޚިދުމަތްފަދަ އޯލްޓަނޭޓިވް ކޯލިންގގެ ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުންފަރާތްތަކަށް
މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން.

4.3.4

އިންޓަނޭޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭރުގެ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ މާރކެޓްއަށް އައުމަށް ދަޢުވަތު
ދިނުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 2010-2006
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 .5ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ބޭނުންހިފުމަށާއި އޭގެ ތަރައްޤީ އަށް ބާރުއެޅުން
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

އެލެކްޓްރޯނިކް

ޛަރީޢާއިން

މަޢުލޫމާތު

އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް

ފަސޭހަކަމާއި

އެކު

ގ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު
ބަދަލުކުރެވޭގޮތް ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން މުޅިދުނިޔޭގައިވެސް މީހުން ެ
ބަދަލުކޮށްލާފައިވެއެވެ.

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ގިނަޤައުމުތަކެއްގައި އަދި

ޓެކްނޯލޮޖީ

މެދުވެރިކޮށްދެވޭ

ޚިދުމަތްތަކުގެ

ސަބަބުން

ރާއްޖޭގައިވެސް އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ދަނީ

ރަނގަޅުވަމުންނެވެ.
ސ
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހާޞިލްކުރެވިދާނޭ ލަ ނޑުދަ ނޑިތަކުގެ ބޭނުން ރާއްޖެ ވެ ް
ފުރިހަމައަށް ހިފުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދޭނޭ އަދި ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް
ހކޮށްދޭނޭވެސް ކަމެކެވެ .އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތްތައް
މަގުފަ ި
ހޯދައި ،މީހުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކުޅެދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ފަސްވަނަ ސިޔާސަތު
ރާއްޖެއަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހޯދުމުގައި މިފަދަ
ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުންކުރުމަށާއި އޭގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ.

ލަނޑުދަނޑި 5.1
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
ގ
ހަމައެކަނި ޓެކްނޯލޮޖީ ލިބެންހުރުމަކުން އޭގެ ބޭނުން އެދެވޭގޮތަށް ހިފުމަކަށް ތަނެއްނުދޭނެއެވެ .މީގެ ހެއްކެއް ެ
ގޮތުން މިހާރުވެސް ފަސޭހައިން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ލިބެންހުންނަ
ހިސާބު ތަކުގައިވެސް ފުރިހަމައަށް
ކނޯލޮޖީގެ
ޓެ ް

ބޭނުން

އެންމެ

އެޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުންކުރެވެމުންނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެންކަމުން،

އެދެވޭގޮތަށް

ހިފުމުގެ

މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ

ގޮތުން

އެކަށީގެންވާ

ތަމްރީނާއި

ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އެބަޖެހެއެވެ.

ފިޔަވަޅު
5.1.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ބޭނުން އެދެވޭގޮތަށް ހިފުމަށްބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މިކަމާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކޮށްދެނިވި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
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5.1.2

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވާރކްތައް މެދުވެރިކޮށް ދެވިދާނެ އައު ޚިދުމަތްތަކާއި އެޕްލިކޭޝަން ތަކަކީ
ކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ އެފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް އުފެއްދުމަށް މަޝްރޫޢު ތަކެއް ތަޢާރަފު ކުރުން.

5.1.3

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންތެރިކަން ރާއްޖެއަށް ދައްކައިދިނުމުގެގޮތުން މިކަމާގުޅޭ ފެއަރ
ފަދަ މަޢްރަޒުތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ހިންގަމުން ގެންދިއުން.

ލަނޑުދަނޑި 5.2
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގެ އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ

ދާއިރާއިން

ރާއްޖޭގެ

މީހުންބިނާކުރުމަކީ

އެދާއިރާގެ

އުފެއްދުންތަކާއި

ޙައްލުތައް

ދ
އިތުރުކުރުމުގައި އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭންޖެހޭނޭ ކަމެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް މޯބައިލްގެ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އުފެއް ޭ
އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.

ފިޔަވަޅު
5.2.1

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ދިރާސާކުރުން.

5.2.2

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކުރުން.

5.2.3

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމަށް އެހީވެދޭ
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން.

5.2.4

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދާ ބޭރު ގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން.

ލަނޑުދަނޑި 5.3
އެމް-ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުމާއި އޭގެ ބޭނުންހިފައިގެން ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ހޯދޭނޭ ގޮތް
ހެދުން.
މޯބައިލް ޚިދުމަތަކީ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއަކަށް ލިބޭ އަދި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.
ގ
ށ ބަލާއިރު ،އާބާދީ ެ
މޯބައިލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން މިޒަމާނުގައި ލިބެން ހުރި ކެޕޭސިޓީއާއި ހަލުވި ސްޕީޑަ ް
ބޮޑުބަޔަކަށް މޯބައިލް ފޯން މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުވައިދެވިދާނެއެވެ.
މޯބައިލް ޚިދުމަތްތައް ނުވަތަ އެމް-ޚިދުމަތް ދެވޭނޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މޯބައިލް ވިއުގަތައްވެސް ބައްޓަން ކުރުމަކީ
ލ ފޯނު ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މުޖުތަމަޢެއްގައި ކޮންމެ އިރަކުމެ
ބޭނުން ކަމެކެވެ .އެހެނީ ،ރާއްޖެފަދަ މޯބައި ް
ފަސޭހަކަމާއިއެކު ލިބޭނޭ އެމް.ޚިދުމަތްތަކަކީ ވަރަށް މަޤްބޫލް ކަމާއިއެކު ބަލައިގަންނާނޭ ޚިދުމަތްތަކެކެވެ.
ތ
އެމް.ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ،މޯބައިލް ބޭންކިންގ ،މޯބައިލް އެލެކްޓްރޯނިކް މަނީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާ ު
ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.
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ފިޔަވަޅު
5.3.1

ރާއްޖޭގައި މޯބައިލް މެދުވެރިކޮށް ދެވޭނެ އިތުރު އައު ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވިސްނާ ދިރާސާކުރުމަށާއި
އެފަދަ އައު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން
ލަފާދިނުމަށް ފަންނީ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުން.

5.3.2

ބޭންކިންގ

ދާއިރާއާއިގުޅިގެން މާލީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދެވޭނޭ އޮނިގަޑެއް ޤާއިމްކުރުން.

މިގޮތުން

ފޯރުވައިދެވޭނޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޯބައިލް ބޭންކިންގ )އެމް-ބޭންކިންގ( ،މޯބައިލް އެލެކްޓްރޯނިކް
ދމަތްތައް
ޕއިންޓް އޮފް ސޭލް )އެމް-ޕީ.އޯ.އެސް( ފަދަ ޚި ު
މަނީ )އެމް-މަނީ( އަދި މޮބައިލުން ގުޅާލެވޭ ޮ
ހިމެނެއެވެ.
5.3.3

ދ
އމު ޚިދުމަތްތައް ޢަމަލީގޮތުން އަންގައިދިނުމާއި މިފަ ަ
މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ދެވިދާނޭފަދަ ޢާ ް
ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޢަމަލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.

5.3.4

އެމް.ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަން އުފެއްދުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.
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ނިންމުން
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތަކީ މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހެދިފައިވާ އެއްޗަކަށްވާތީ ،މީގެސަބަބުން
ރތްތަކާއި ،އިންވެސްޓަރުންނާއި ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތަށް ތަރައްޤީގެ
ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކާއި ،ޚިދުމަތްބޭނުންކުރާ ފަ ާ
ލަ ނޑުދަޑިތައް ދެނެގަނެ އެއްމިސްރާބަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެއެވެ.
ވޭތުވެދިޔަ ސިޔާސަތެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ،މިސިޔާސަތުގެ ވެސް އަމާޒަކީ ވަކި މިސްރާބަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ގސަބަބުން ދިވެހި އަފްރާދުންގެ ދިރި އުޅުމުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުވެ ،ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް
ދާއިރާ ބައްޓަން ކުރެވި އޭ ެ
ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައުމެވެ.

___________________________________
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ރަމްޒުކުރެވިފައިވާ ބަސްތަކާއި ޓެކްނިކަލް ބަސްބަހުގެ ބަޔާން

ނޭޝަނަލް ނަންބަރިންގ
ޕްލޭން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ވަކި އުޞޫލަކުން ،އެކިއެކި
ޚިދުމަތްތަކަށް )މިސާލަކަށް ޓެލެފޯނު

ނުވަތަ

މޯބައިލްފޯނު(

އެކި

އަދި

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައިވާ މިފަދަ ނަންބަރުތަކުގެ
ޕްލޭން

ނޭޝަނަލް ރޯމިންގ

ތެރޭގައި

ޤައުމެއްގެ

މޯބައިލް

ހުރި

ވިއުގަތަކުގެމެދުގައި

ކޮންމެ

ކަސްޓަމަރަކަށްވެސް ކޮންމެ ވިއުގައެއް ބޭނުންކުރެވުން
ރިބެލެންސް ކުރުން

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ގެއްލުންނުވާނޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ
އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ރޯމް ކުރުން

ޤައުމުންބޭރުގައި އަމިއްލަ ފޯނު ބޭނުން ކުރެވުން

ރޭޑިއޯ ފްރިކްއެންސީ

ވ
ރޭޑިއޯ ފްރިކްއެންސީ މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައި ާ

ސްޕެކްޓްރަމް

ޕްލޭން

ބްރޯޑްބޭންޑް ޑޭޓާ ނެޓްވާރކް

ޑޭޓާ ފޮނުވުމަށް ޤާއިމްކުރެވޭ ހައިސްޕީޑް ޑޭޓާ ވިއުގައެއް

ކޯލް ސެންޓަރ

ކުންފުނިތަކުގެ ކަސްޓަމަރުން ގުޅުމަށް ޤާއިމުކުރެވޭ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ޚިދުމަތް

އޮންބަޑްސްމަން

ދެފަރާތުގެ މައްސަލަ އަވަސް ގޮތެއްގައި ބަލައިދޭ ފަރާތް

އިންފޯ – ކޮމިއުނިކޭޝަން

އިންފޯމޭޝަނާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ގެ ގުޅުމަށް މި ޒަމާނުގައި
އެއްކޮށް ކިޔާއުޅޭގޮތް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޚިދުމަތް

ދިނުމަށް

ޤާއިމްކުރާ

ވިއުގަތަކާއި،

ވަސީލަތްތަކާއި

އާލާތްތައް

ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް
އިންޓަނޭޝަނަލް ގޭޓްވޭ

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯލު ނުވަތަ ޑޭޓާ ހިމެނޭ ޓްރެފިކް ޤައުމުން ބޭރަށް ގުޅާދެވޭ
ޕޮއިންޓް

އިންޓަކަނެޓް

ތަފާތު ނެޓްވަރކްތައް ޓެކްނިކަލް އަދި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ގުޅާލުން

އައި.އެސް.ޕީ

އިންޓަނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ
އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތައް

އެމް -ޚިދުމަތްތައް

މޯބައިލް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް

އޯލްޓަނޭޓިވް ކޯލިން

ޢާއްމުކޮށް ކޯލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކައި ތަފާތު ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ކޯލް ކުރުން
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ފިކްސްޑް ފޯން

ގޭގޭގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި ނަރުގުޅައިގެން ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ފޯނު

ފްލެޓްރޭޓް

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

ލޯންގް ޑިސްޓަންސް

ލޯކަލްކޯލް ކުރެވޭ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ގުޅުން
އަންގައިދޭ ދުރުމިން

ލޯކަލް ކޯލް

އެއް ސަރަޙައްދެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ކޯލް .ރާއްޖޭގައި ކޯލް ސަރަޙައްދު
ބެހިފައިވަނީ  4ޒޯނަކަށެވެ.

ސަބްމެރިން އޮޕްޓިކަލް ފައިބަރ

މުއާޞަލާތީ ގޮތުން ގުޅާލުމަށްޓަކައި ކަނޑުއަޑީގައި އެޅޭ ކޭބަލްއެއް

ޑައިލް އަޕް

ވަކި ނަންބަރަކާ ގުޅައިގެން )ޑައިލް ކޮށްގެން( ޚިދުމަތް ހޯދުން

ޑޭޓާ ވެޔަރހައުސިންގ

ޢާންމުގޮތެއްގައި ޤައުމުން ބޭރުގައި ރައްކައުކުރުމަށް ބެހެއްޓޭ އެލެކްޓްރޯނިކް
ޑޭޓާ

ސ
ޓްރާންސިޓް ފެސިލިޓީ ް

ބޭރުގެ އެއްޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ސީދާ ގުޅެން ނެތުމާއިއެކު ގުޅާދޭން
މެދުވެރިވާ ޤައުމުގައި ބެހެއްޓޭ ފެސިލިޓީ

ޓެރިފް

ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު

ޓެރެސްޓްރިއަލް ވިއުގަ

ބިމުގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ވިއުގަތައް

ޓްރިޕްލް ޕްލޭ

ވޮއިސް ،ޑޭޓާ އަދި ވީޑިއޯ ފޮނުވޭނޭ ނެޓްވާރކް އެއް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

އެލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މަޢްލޫމާތު
ފޮނުވުން
މި ސިޔާސަތުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ މާނައިގައި ،ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
ޚިދުމަތްދޭ

ވިއުގަތަކާއި،

މިވިއުގަތައް

މެދުވެރިކޮށް

ދެވޭ

ދމަތްތައް
ޚި ު

ހިމެނެއެވެ.
ލިބިދޭންޖެހޭ

އަސާސީ

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

ޚިދުމަތްތައް

ޔުނިވަރސަލް

ރައްޔިތުންނަށް

ސަރވިސަސް ފަންޑް

ލިބިދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވޭ ފަންޑެއް

ޕްރައިރިޓީ ކޯލިންގ

ކަޑައެޅޭ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް އިސްކަންދީގެން ކޯލްކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމްއެއް
ހަމަޖެއްސުން

GMDSS

ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރަސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ
މުވާސަލާތީ ސިސްޓަމެއް

GMPCS

ގްލޯބަލް މޯބައިލް ޕަރސަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ބައި ސެޓެލައިޓް.
ސެޓެލައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބެންހުރި މޯބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިޔާސަތު 2010-2006

24

Kbps

ކިލޯބިޓްސް ޕަރ ސެކަންޑް
ޑޭޓާ ދަތުރުކުރާ ހަލުވިމިނަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަޑެއް

LAN

ލޯކަލް އޭރިޔާ ނެޓްވާރކް – ކުޑަ ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ
ވިއުގަ

Mbps

މެގަބިޓްސް ޕަރ ސެކަންޑް
ޑޭޓާ ދަތުރުކުރާ ހަލުވިމިނަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަޑެއް

PSTN

ޗޑް ޓެލެފޯން ނެޓްވަރކް
ޕަބްލިކް ސްވި ް
އާދައިގެ ފިކްސްޑް ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވިއުގަ

SME

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓްޕްރައިސަސް
ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް

STM-1

ސިންކްރޮނަސް ޓްރާންފަރ މޯޑް
 155 Mbpsގެ ކެޕޭސިޓީގެ ޓްރާންސްމިޝަން ލިންކް

VoiP

ވޮއިސް އޯވަރ އިންޓަރނެޓް ޕްރޮޓޮކޯލް
އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާކަހަލަ ވިއުގައެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކޯލު
ކުރެވޭ ޓެކްނޯލޮޖީއެއް

WAN

ވައިޑް އޭރިޔާ ނެޓްވާރކް – ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި ޤާއިމުކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ
ވިއުގަ

Wi-Max

ވައިމެކްސް
ނަރާއިނުލާ ގުޅާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަހުގެ ޓެކްނޯލޮޖީއެއް
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