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އިސްބަސް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މައިގަނޑު ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2010/16 :އިން މި ކޮމިޝަނާ
މަތިކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓައި އާލާކުރުމަށާއި،
ޤައުމު ބިނާކުރުމަށާއި ،ޑިމޮކްރަސީ އާލާކުރުމަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ ،ސަގާފީ ،ސިޔާސީ ،އިޖުތިމާޢީ،ޤައުމީ ،އިޤްތިސާދީ،
ފަންނުވެރި ހުނަރު ރައްކާތެރިކޮށްދީ މުއްސަނދި ކޮށްދޭނެ ޕަބްލިކް ،ކޮމާޝަލް އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހިމެނޭ ދުޅަހެޔޮ
ހ ކަމެއް
އ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއަރުވައި ،މިސިނާއަތާ ބެހޭ އެންމެ ާ
ވާދަވެރިކަމެއްގެ މައްޗައް އެކުލެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާޢަތެ ް
ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.
މި އެންމެހާ އަސާސްތައް ހިމެނޭހެން މި ކޮމިޝަންގެ ދުރު ރާސްތާ ތަޞައްވުރު "ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ދިވެހި
ހދައި ،މިކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ވާޞިލްވުމަށް މުހިންމު
ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދިނުން" ކަމުގައި ަ
ގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނޑައަޅައި ،މިކަންތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން މިގެންދަނީ ި
މި ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ،ސިނާއަތުގެ ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލާއި

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހިމެނޭހެން

ތށް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް
ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ ،މިޕްލޭނާއި އެއްގޮ ަ
ދނީ ގަދައަޅާ
ނމަށް އަބަދުމެ މި ަ
ނތީޖާއެއް ނެރެދި ު
އޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ،ފުރިހަމަ ަ
ތަރުތީބުކުރެވި ،ދާއިރާގެ ދެމެހެ ް
މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.
ޝނުން އެކުލަވާލައިފައި މިވާ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި މި ސިނާއަތަކީ
މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ( )2026-2022ކޮމި ަ
ރ
ލންތެ ި
ތރިންތަކެއް ހިމެނޭ ،ހޭ ު
ހނަރުވެރި އުފެއްދުން ެ
ޒަމާނީ ތަހުޒީބަށް އިސްކަންދޭ ،ދުޅަހެޔޮ ވާދަވެރިކަމަށް ޖާގަލ ލިބޭު ،
ކއް އެކުލެވިގެންވާ ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަކީ މައިގަނޑު ވިސްނުމެވެ.
ނތަ ެ
ބލުންތެރި ް
އެހުންތެރިންނާއި ެ
ރށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ގިނަ
މި ފާއިތުވެގެންދާ ފަސް އަހަ ަ
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް ،ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ،މި ޕްލޭންގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ނުހަނު
ގިނަ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ،ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ދލުތަކާއި ،މާލީ އަދި އިދާރީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް،
ގ މަސްރަހަށް އަންނަމުންދާ ބަ ަ
ޤުދުރަތީ ޙާލަތްތަކާއި ،ޤައުމު ެ
ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު ،އަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ "ސްޓެރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން"ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ވއްޒަފުން އިތުރު ހިތްވަރާއި ވިސްނުމާއެކު ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ.
އެންމެހާ ކަންކަން ޙާސިލްކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާއި މު ަ
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ،ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިއްބައިދިނުމަށް
ށ
ތއް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަ ް
ލބިދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ަ
މި ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނުން ބާރު ި
އަރުވަމެވެ.
މަރިޔަމް ވަހީދާ
ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
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ތަޢާރަފް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަކީ މިކޮމިޝަންގެ ތަސައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި ،މި ސިޔާސަތުތައް ބަހާލެވިފައިވާގޮތާއި ،މި
ގ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ތތަކު ެ
ސިޔާސަތުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ) (2026-2022ހިންގާނެ ހަރަކާ ް
ޕްލޭންއެކެވެ.
ތކާއި ސިނާއަތުގެ ބައިވެރިންގެ
ނ ަ
ގންޖެހު ް
ތނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޮ
މހާ ަ
މި ޕްލޭންގައިވާ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ި
ބދަލުތަކާއި އެއްވަރަށް ފައިހަމަކުރުމާއި ،ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކަށް
ޓކްނޮލޮޖީއާއެކު ސިނާއަތަށް އައި ަ
ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ޚިޔާލުތަކާއި ެ
ތރައްޤީކުރުމަށް އެމަގުން އަމާޒުހިފިފައިވާނެއެވެ.
ބަލައި އެކަންތައް ހާސިލުކޮށް ަ
ނފީޒީ
އރާއަކުން  11ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  105ތަ ް
ވފައިވާނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ދާ ި
ލވާލެ ި
މިގޮތުން މި ޕްލޭން އެކު ަ
ހަރަކާތުގެ މައްޗަށެވެ.
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ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

ސެޕް އެކުލަވާލުން
ކޮމިޝަންގެ 'ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  '2026 – 2022އެކުލަވާލާފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން
ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ .މި ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް ބެލުމާއި ،ސެޕްގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް
ނނެވެ.
ރތު ް
ވިލަރެސްކުރާނީވެސް ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަ ާ
ސެޕްގައި އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ

ލފަޔާއި ޚިޔާލުތަކާއި ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެކު ،އަދި އެހެންމެ
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ަ

ހ ޚިޔާލުތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް މި ސިނާއަތުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް
ލބިފައިވާ ހުރި ާ
ތން މިހާތަނަށް ި
ސިނާއަތުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާ ު
ސކަންދީފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކާއި
ތކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އި ް
ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސް ަ
ހަރަކާތްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.
ޝންގެ ސެކްޝަންތަކުން ކުރަމުންދާ މައްސަކަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،
މިގޮތުން ،ސެޕްގެ ތަންފީޒީ ހަރަކާތްތައް އެކުލަވާލާފައިވާނީ ކޮމި ަ
އެ ސެކްޝަނަކާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް އެ ސެކްޝަނަކާއި ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކުއެވެ.
އ ހަރުދަނާކުރުމާއި،
ބލްކަން އިތުރުކޮށް މަސައްކަތްތަ ް
މި ސެޕް އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަކީ ކޮމިޝަންގެ ޤާ ި

ރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމާއި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް
އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި،

ށ
ށ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
މިސިނާއަތުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަ ް

ނން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަ ު
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ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
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ސެޕް ހިންގުން
'ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  '2026 – 2022ހިންގުމާއި އެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތާއި ހިނގަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި
ވަޒަންކުރާނީ ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.
ކޮމިޝަނުން ސެޕް ރަސްމީކޮށް ފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ސެޕް ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު (ސެޕް
ރމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ސެޕްގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ
އދަލުވުމަކަށް އެ ބަޖެޓު ފާސްކު ު
ބަޖެޓު ހަދައި ކޮމިޝަންގެ ބަ ް
ތެރެއިން ހިންގުމަށް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަންކަން ،ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.
ސެޕްގެ ބަޖެޓް ފާސްވުމުން ސެޕްގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކަށްވެސް އެއަހަރެއްގައި ހިންގުމަށް އިސްކަންދޭނެ
ށ
މށްފަހު އެހަރަކާތްތައް އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކާ ހަވާލުކޮ ް
ޝންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ކަނޑައެޅު ަ
ހަރަކާތްތަކުގެ ތަރުތީބެއް ކޮމި ަ
ތން ކޮންމެ  3މަހަކުން އެއްފަހަރު
ނށް ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާ ު
ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ބަލައި ،ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ަ
މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނެއެވެ.
ހން،
ޑއެޅޭ ހަރަކާތްތައް އަހަރުތެރޭގައި ހިންގާނެ ތާރީޚްތައް އެނގޭނެ ެ
ކޮންމެ ސެކްޝަނަކުންވެސް އެ ސެކްޝަނަކަށް ހިންގުމަށް ކަނ ަ
ވ
ހަރަކާތް ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލާ ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ،ސެކްޝަންތަކުން ހިއްސާކޮށްފައި ާ
އކަން ވިލަރެސްކުރުމަކީ ސެޕް ކޮމެޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ސއްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭތޯ ބަލައި ެ
ޓައިމްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް މަ ަ
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ސެޕްގެ އޮނިގަނޑު
ރ
ދއި ާ
މައިގަނޑު ާ

1

ސިޔާސަތުތައް

ތަންފީޒީ

(ސްޓްރެޓެޖީތައް)

ހަރަކާތްތައް

ށ
ސޓްވެ ި
ތަހުޒީބު ބްރޯޑްކާ ް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެންމެހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަސައްކަތު މާޙައުލާއި އިންސާނީ ތަރައްޤީއާއި މި
އެންމެންގެ

ރައްކާތެރިކަމާއި

ޙައްޤުތައް،

ކަށަވަރުކުރުމަށް

4

64

އެކުލަވާލެވޭ

ސިޔާސަތުތަކާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް.

2

ތ
ޖހޭ ސިނާއަ ް
ދވެރި ދެކޮޅު ެ
ޒަމާނީ ވާ ަ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތަކީ މިސިނާއަތާ ގުޅިފައިވާ އެތަކެއް ވިޔަފާރިތަކެއް
ނ
ހިމެނިގެން ހިނގަމުންދާ ސިނާއަތަކަށްވުމުން ،މި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކޮށް އެހެ ް

3

12

އ
ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެ ސިޔާސަތުތަ ް
ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް.

3

ނ
ސޓަރު ް
ރ ބްރޯޑްކާ ް
ދންތެ ި
އފެއް ު
ވރި ު
ނ ެ
ފަން ު
ދިވެހި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަކީ ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ،ހުނަރުވެރި ،ޒަމާނީ،
ސަގާފީ ،ދީނީ އަދި ތަޢުލީމީ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ،އެމީހުންގެ ފަރާތުން

2

22

ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ސިޔާސަތުތަކާއި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް.

4

ނ
ބނާކުރު ް
ހއުލެއް ި
ހޭލުންތެރި މާ ަ
ށ
ދިވެހި އެހުންތެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި މީޑިއާއަ ް
އަހުލުވެރި

މި

ދާއިރާގެ

ޤާނޫނުތަކާއި

ގަވާއިދުތަކަށް

ލޯހުޅުވިފައިވާ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤާއި އެ ޙައްޤާ ގުޅިފައިވާ ޒިންމާތަކަށް ފަރިތަ
ބިނާކުވަނިވި ފާޑުކިޔުންތައް ހަޖަމްކުރެވޭ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފާލުން ނެއްޓޭ
ހާލަތްތަކުގައި ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި
އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތައް.
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2

7

2022

2023

2024

2025

 1.1ޒަމާނީ ތަޢުލީމީ ވެއްޓެއް

1.1.1

2026

ސްޓްރެޓެޖީ

ހަރަކާތް
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޤާއިމްކޮށް ފަންޑްގެ
ގަވާއިދު އެކުލަވާލައި ހިންގަން ފެށުން.











1.1.2

ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.











1.1.3

ތަރައްޤީކުރުން

އިންޕުޓް/

ހިންގާނެ

އެހީވާނެ

ރިސޯސަސް

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފަރާތް

ފަންޑަށް ފައިސާ

ފައިނޭންސް އަދި

ސެޕް

ހޯދުން،

ޕީ.އާރ

އިމްޕްލެމެންޓޭ

ސްޕޮންސަރުން،

ސެކްޝަން

ޝަން
ކޮމިޓީ،

މާރކެޓިންގ
ޓްރެއިނަރ،

އެޗް.އާރު

އެޑްމިން

ޓްރެއިނިންގ ފީ

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަންނީ ،މާލީ ،އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަކުގެ

ސަބްސިޑީ އެހީ،

ޕްލޭނިންގ

ފައިނޭންސް

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ކޮންސަލްޓެންސީ،

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކްޝަން











ޓެކްނިކަލް
އެހީތެރިކަން،
ޓްރެއިނިންގ
ފުރުސަތު

1.1.4

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު

ހަފްލާ ،އެވޯޑް،

ޕްލޭނިންގ

ސެޕް

ދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އެވޯޑް ބޭއްވުން.

ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް،

އިމްޕްލެމެންޓޭ

ޚަރަދު،

ޕީ.އާރު

ޝަން

ސެކްޝަން

ކޮމިޓީ،











ޓ ް
ާމ ެ
ނ ެގ
ރކ ި
ޚަރަދު

ފައިނޭންސް
ސެކްޝަން
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1.1.5

ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަސްމީ ވަޒީފާއަކީ އެކަމަށް ލައިސަންސް

ލިޔެކިޔުން،

ލީގަލް،

ޕްލޭނިންގ

ލިބިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަށް ،ނޫސްވެރިކަމުގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ލައިސެންސިންގ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ލައިސަންސް

އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ

ސައި ޚަރަދު

ޤާނޫނީ އިސްލާހުތައް 

ފާހަގަކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ،ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް
އުފެއްދުން.
1.1.6

ކަރުދާސް މަދު ،ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަސައްކަތު މާޙައުލެއް

އިލެކްޓްރޯނިކް

އެޑްމިން އެންޑް

ހުރިހާ

މަސައްކަތްތައް

ސޮފްޓްވެއަރ،

އެޗް.އާރު

ސެކްޝަންތަ

ހާޑްވެއަރ،

ސެކްޝަން

އް

އުފެއްދުމަށްޓަކައި
ޑިޖިޓަލްކޮށް

ކޮމިޝަންގެ

އަދި

މުވައްޒަފުންނާއި

އެންމެހާ

ބަލިމަޑުކަމާއި

ކަމިޝަނަރުން

ކާރިޘާގެ

އެމީހަކު

ވަގުތުގައި

ހުރި

ތަނަކުން

މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފެންވަރަށް މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ބަދަލު

އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖް




އަޕްގްރޭޑް،
ސަރވަރ ހޯދުން،

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަނެ ތަންފީޒުކުރުން.

އެޕްލިކޭޝަން
ސަބްސްކްރިޕްޝަން
ފީ

1.1.7

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ސިނާއަތަކީ

ޓެކްނޮލޮޖީއަށް

އަންނަމުންދާ

ތަރައްޤީއާއެކު ސިނާއަތާ ގުޅިފައި ހުންނަ މުހިއްމު އެތައް ކަމެއް
އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުންދާ ސިނާއަތަކަށްވާތީ މިކަމަށް
އަހުލުވެރިވެ

ހޭލުންތެރިވެފައިވާ

ކޮމިޝަނަކަށް





ސޮފްޓްވެއަރ،

އައި.ޓީ.

އެޑްމިން

ޓެކްނިކަލް އެހީ،

ސެކްޝަން އަދި

ސެކްޝަސް

ސަރވަރ

ޕްލޭނިންގ
ޑިޕާޓްމަންޓް

ހެދުމަށް

ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް އީ-ރިސޯސް ސެންޓަރއެއް އުފެއްދުން.
1.1.8

ކޮމިޝަނަކީ

މިހާރަށް

ވުރެއް

ބޮޑަށް

ރައްޔިތުންނާއި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރާތަނަކަށް ހެދުމަށް 
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ޕީ.އާރު .ކަލަންޑަރ،
ބސ ިއ ް
ެވ ް
ޓ
އ ްޕ ްގ ޭ
ރ ްޑ ފ،

ޕީ.އާރު

ހުރިހާ

ސެކްޝަން

ސެކްޝަންތަ
އް

ސޫޓިއޯ ސެޓަޕް

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ހާމަކަން އިތުރުކޮށް ޕަބްލިކް

ތަކެތި

ރިލޭޝަންސް ފުޅާކޮށް ހިންގުން.
1.1.9

ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ،އެ މަސައްކަތް
ހިންގާނެ ގޮތުގެ 'ސްޓޭންޑެޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ' ހަދައި

އެޑްމިން އެންޑް

ހުރިހާ

އީ-ޓެމްޕްލެޓް

އެޗް.އާރު

ސެކްޝަންތަ

ސެކްޝަން

އް

އައު އިމާރާތަކަށް/

އެޑްމިން އެންޑް

ފައިނޭންސް

އޮފިސް ސްޕޭސް،

އެޗް.އާރު

ސެކްޝަން

ބަދަލުވުމަށް ދާނެ

ސެކްޝަން



އަމަލުކުރަން ފެށުން.
1.1.10

ކޮމިޝަން ހިންގާނެ އައު އިމާރާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއެކު
ވާހަކަދައްކައި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުން.



ޚަރަދު
1.1.11

ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 'ހިންގާ ގަވާއިދު'
އިސްލާހުކޮށް

ރިޓަޔަރމެންޓް

ޕޮލިސީއެއް

ތަޢާރަފުކުރުމާއި

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން

ޕްރޮމޯޝަން








އެޑްމިން އެންޑް

ލީގަލް

އެޗް.އާރު



ސެކްޝަން

އިޞްލާހްކުރުން.
1.1.12

މުވައްޒަފުންގެ

ފެންވަރު

ބަލާ،

އަގުވަޒަންކުރުމުގެ

ގޮތުން

އެޕްރައިޒަލް ސިސްޓަމް އިސްލާހުކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން

އިނާމުގެ ޚަރަދު










އެޗް.އާރު

އެޑްމިން

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

އަހަރީ ދުވަހު އިނާމުދިނުން.
1.1.13

ކޮމިޝަނުގެ އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ އިސްލާހުކޮށް
މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުން.

1.1.14











ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

އެޗް.އާރު

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް
ބޭއްވުން.

1
0

ހިއުމަން ރިސޯސް

އެޑްމިން އެންޑް

ފައިނޭންސް











ހަފްލާ،

އެޑްމިން އެންޑް

ހުރިހާ

ހަރަކާތްތަކުގެ

އެޗް.އާރު

ސެކްޝަންތަ

ޚަރަދު

ސެކްޝަން

އް

1.1.15

ޤާބިލް،

ޒިންމާދާރު

ދެމެހެއްޓުމަށާއި،

މުވައްޒަފުން

ބިނާކޮށް

މުވައްޒަފުންނަށް

ދުޅަހެޔޮ

ކޮމިޝަންގައި
މަސައްކަތު

މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އަހަރީ ޕްލޭނެއް/މޮޑެލް އެކުލަވާލާ











ހިންގުން.

ހެލްތް އެންޑް

އެޑްމިން އެންޑް

މިނިވަން

ވެލްނަސް ،ސޭފްޓީ،

އެޗް.އާރު

ތ
މުއައްސަސާ ަ

ސްޓާފް

ސެކްޝަން

އް

ބެނެފިޓްސް ،ސަޕޯޓް

؟

މެކޭނިޒަމް ،ހެލްތް
ހަރަކާތުގެ ޚަރަދު

1.1.16

ކޮމިޝަންގައި "މަލްޓި ޓެލެންޓެޑް" މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށްޓައި
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ޤާއިމްކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް











ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު
ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ހިންގާ ތަމްރީންތަކުގެ ނަތީޖާ
ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

ފީ ،ޓްރެއިނިންގ

ސެކްޝަން

ޚަރަދު

ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުން.
1.1.17

ކޮންސަލްޓަންސީ

އެޗް.އާރު











ބައްދަލުވުމުގެ ތަން،

ޕްލޭނިންގ

ސައިގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސަރވޭއެއް ހަދާ ،ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓެއް އެކުލަވާލުން.
1.1.18

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން

އައި.ޓީ.ޔޫ

ޕްލޭނިންގ

ލީގަލް،

ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތް ފަރުމާކޮށް،

ކޮންސަލްޓަންސީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އިންޖިނިއަރި

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

މަޝްވަރާކޮށް،





ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުން.
1.1.19

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ހުންނަ

ފަރާތްތަކަށް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން.

1
1

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް





ފީ ،މެޓީރިއަލް އަދި

ންގ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ސެކްޝަން،

ޚަރަދު

އައި.ޓީ.ޔޫ

ޓްރެއިނިންގ
ނކ ްލ
ޚަރަދުެ ،ޓ ްކ ި
ރކ ް
ނ/ލަފާ
ެއހ ެތ ި
އަށްދާނޭ ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގް

އިންޖިނިއަރި

ޑިޕާޓްމަންޓް،

ންގ

ލީގަލް

ސެކްޝަން،
އައި.ޓީ.ޔޫ

1.1.20

ސްކޫލްތަކުގެ

ދަރިވަރުންނަށާއި

ފަރާތްތަކަށް

ދާއިރާއަށް

އިންޑަސްޓްރީއަށް

ޝައުޤުވެރިވާ
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ











އިންޓަރންޝިޕް

އެޑްމިން

ފައިނޭންސް

އެލަވަންސް

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ކޮމިޝަނުން ތަޢާރަފުކުރުން.
1.1.21

 1.2ވަށާޖެހިފައިވާ ފުރިހަމަ

1.2.2

ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓު ތަރައްޤީކުރުން.

ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް ފާހަގަކޮށް
މިހާރު

ރައްކާތެރިކަމެއް

    

ހުރި

ޤާނޫނީ

ފިލުވުމަށް

ދަތިތައް

ޤާނޫނުތަކަށް

ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ،ސަބަބުތައް

ހޯދައިދިނުން.











1.2.3

ދައުލަތުގެ
އެފަރާތްތަކުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި
ލިބެންޖެހޭ

ރައްކާތެރިކަމާ

ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

ޚަރަދު

ސެކްޝަން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ލީގަލް ސެކްޝަން

ސައިގެ ޚަރަދު،

ފައިނޭންސް
ސެކްޝަން

ކޮންސަލްޓަންސީ
ޚަރަދު

ކިޔައިދިނުން.
މުއައްސަސާތަކުން

ޕްރޮޑަކްޝަން

އެޑްމިން ،ޕީ.އާރު











ފޯރަމް ބާއްވާ ތަން،

ޕްލޭނިންގ

ސްޓޭކް

ކެއުން ،މެޓީރިއަލް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ހޯލްޑަރުން

ކޮސްޓް

ކަމާބެހޭ ފަރަތްތަކާއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ފޯރަމްއެއް ބޭއްވުން.
1.2.4

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ
ބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކެއް ލިބިފައިވާ ބައެއްކަން



ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ،އެކަން ފުރިހަމަކުރުން.
1.2.5

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އަދި

ނޫސްވެރިކަމުގެ

ފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މިދާއިރާގެ 'މިނިމަމް
ވޭޖް' ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

1
2

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

ސައިގެ ޚަރަދު،

ސެކްޝަން،

ރިސަރޗް ފީ

ޕްލޭނިންގ
ޑިޕާޓްމަންޓް

ސިނާއަތުގައި

މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ









ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ލީގަލް

އެޗް.އާރު



ރިސަރޗް ފީ،

ލީގަލް

އިކޮނޮމިކް

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ސެކްޝަން،

މިނިސްޓްރީ

ސައިގެ ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ
ޑިޕާޓްމަންޓް

1.2.6

ކޮމިޝަނަށް މީހުން ހޮވުމާއި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ
ޙައްޤު

ރައްކާތެރިކުރުމުގެގޮތުން

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާ
ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުން.

ލީގަލް

ލީގަލް

ސެކްޝަން،

ސެކްޝަން،

އެޗް.އާރު
ސެކްޝަން



މިނިސްޓްރީ
އޮފް
ޖެންޑަރ،
ސީ.އޭ.ސީ،
ޕީ.އާރު
ސެކްޝަން

1.2.7

ކޮމިޝަންގައި

"އައިޓީ

ރިކަވަރީ

ޕްލޭނެއް"

އެކުލަވާލާ

ތަންފީޒްކުރުން.

1.2.8





ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކާއި ގެއްލުން
ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން "ރިސްކް މެނޭޖްމެންޓް ފްރޭމްވޯކް"
ތަޢާރަފުކޮށް،

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

މި



ފްރޭމްވޯކް

ކޮންސަލްޓަންސީ
ޚަރަދުް ،ޕލޭ ް
ނ

އައި.ޓީ
ސެކްޝަން،

ދ ެ
ނ ާ
ެއ ުކލ ާވލ ް
ނ
ޚަރަދު

ސެކްޝަން

ކޮންސަލްޓަންސީ

ޕްލޭނިންގ

ލީގަލް

ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކްޝަން،

އެޑްމިން

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،
އޭ.ބީ.ޔޫ

އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
1.2.9

ކޮންސަލްޓަންސީ
ނކ ްލ
ޚަރަދުެ ،ޓ ްކ ި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އަދި ޑިޖިޓަލް
ސެކިއުރިޓީ

ފިޔަވަޅުތަކުގެ

ގައިޑްލައިނެއް

އެކުލަވާލައި،

ސައިބަރ އެވެއަރނަސް ޓްރެއިނިންގ އަދި ސޭފްޓީ ގައިޑް
ޤާއިމްކުރުން.

1
3

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް





ރކ ް
ނ،
ެއހ ެތ ި

ޕްލޭނިންގ

ލީގަލް

ޑިޕާޓްމަންޓް،

ސެކްޝަން،

އައި.ޓީ.
ސެކްޝަން

1.2.10

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއެކު

ގުޅުން

އޮންނަ

މިހާރަށް

ވުރެ

ބަދަހިކުރުމަށް ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.










ބައްދަލުވުން

ޕްލޭނިންގ

ކޮމްޕްލެއިންޓް

ބާއްވަން ދާނެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސް،
ލައިސަންސި

ޚަރަދު

ންގ،
ޕީ.އާރ،
ބިއުރޯ.

1.2.11

ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ،ނުރައްކާތަކާއި
ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް 'ތްރެޓް އެނެލިސިސް

ރިޕޯޓް'



ރިސަރޗަށް ދާނޭ
ޚަރަދު ،ދ ުތ ު
ރ ެގ



1.2.12

ސަރަޙައްދީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

އަދި

މަސައްކަތްކުރާ

ޖަމާއަތްތަކާ

ގުޅިގެން











މަސައްކަތްކުރުން.
1.2.13

ޤައުމަށް

ހަލަބޮލި

ހާލަތްތަކުގައާއި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުން.

1
4

ޓްރެއިނިންގ،

ޕްލޭނިންގ

ކޮންފަރެންސްގައި

ޑިޕާޓްމަންޓް

ބައިވެރިވުމުގެ
ޚަރަދު

ކުރިމަތިވާ

ކާރިޘާތަކުގައި

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޚަރަދު

އެކުލަވާލުން.
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތަށް

ޕްލޭނިންގ

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

ޤުދުރަތީ

ރައްކާތެރިކަން











ޓެކްނިކަލް އަދި

ޕްލޭނިންގ

އެމް.އާރު.ސީ،

އެހެނިހެން

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެން.ޑީ.އެމް

އެހީތެރިކަމަށް ދާނޭ
ޚަރަދު.

1.3ޒިންމާދާރު މަސައްކަތަކަށް

1.3.1

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރަމުންދާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އިސްލާހުކުރުން.

ހެދުން.
1.3.2

ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސް

އިސްލާހުކުރުމުގައި



ބައްދަލުވުންތަކުގެ



ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ،ނިއު މީޑިއާ އާއި ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް 

1.3.4

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަމިއްލަ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޝަނުން

ލީގަލް ސެކްޝަން

 

ޕްލޭނިންގ
ޑިޕާޓްމަންޓް

ޚަރަދު

(ވީ.އޯ.ޑީ) ބައިތައް އިތުރުކުރުން
1.3.3

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޚަރަދު

ކޮމިއުނިޓީ

އިޝްތިހާރުކުމުގެ ގައިޑްލައިން މުރާޖަޢާކުރުން

ލީގަލް ސެކްޝަން

ޕްލޭނިންގ

ލީގަލް

ސްޓޭކް

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ސެކްޝަން/

ހޯލްޑަރުން

ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ
ޑިޕާޓްމަންޓް

މޮނިޓަރ ކުރުން.











މޮނިޓަރިންގ

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް

ލީގަލް

އެނަލިސިސް

ސެކްޝަން /

ސެކްޝަން

މޮނިޓަރިންގ
ސެކްޝަން

1.3.5

ކޮމިޝަންގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ލައިސަންސް

ދޫކުރުމުގެ

ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާލުން.
1.3.6

'ވީޑިއޯ

އޮން

ޑިމާންޑް'

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޚިދުމަތަށް


ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން.
1.3.7

'ވީޑިއޯ

އޮން

ޑިމާންޑް'

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.

1
5

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް



   

   

ކޮންސަލްޓަންސީ

ލީގަލް،

ޚަރަދު

ލައިސަންސިންގ

ކޮންސަލްޓަންސީ

ލީގަލް،

ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ
ޑިޕާޓްމަންޓް

ޚިދުމަތަށް





  

ކޮންސަލްޓަންސީ

ލީގަލް،

ޚަރަދު

ލައިސަންސިންގ

1.3.8

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ

ކޮފީ/ކެއުން ޚަރަދު،

ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން.

1.3.9

އިންތިޚާބުގެ



ބްރޯޑްކާސްޓް

ދުވަސްވަރު

1.3.10

ކޮމިޝަނުގެ





ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

ސްޓާފް

ޕްލޭނިންގ

އެން.ޑީ.އައި،

ޓްރެއިނިންގ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޓީ.އެމް،

އް



އސަސާއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
އައި.އެސް.އޯ ސެޓިފައިޑް މުއަ ް



ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަތަކުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަހަރީ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓެއް



ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ކޮންސަލްޓަންސީ

މޮނިޓަރިންގ

އެން.ޑީ.އައި،

ޚަރަދު

ސެކްޝަން

ޓީ.އެމް،

ސެޓްފިކޭޝަން

އެޑްމިން

ޚަރަދު

ސެކްޝަން

ލިޔެކިޔުން

ކޮމްޕްލެއިންޓް

ލީގަލް

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
1.3.12



ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކްޝަންތަ

ޚަރަދު،

ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.

1.3.11



ކޮންޓެންޓް

މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން.
މޮނިޓަރިންގ



ިއ ުތ ު
ރ ގޑ ެގ
ނ ް
ެއލވ ް
ސ

ޕްލޭނިންގ

ހުރިހާ









އެކުލަވާލުން.
1.3.13

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ކޯޑް

އޮފް

ޕްރެކްޓިސްގެ

ދަށުން

އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން.
1.3.14





ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންގެ

ކުރުމާބެހޭ ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލުން.

ޙައްޤުތައް

ހިމާޔަތް











ކޮންސަލްޓަންސީ

ލީގަލް ސެކްޝަން

ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ
ޑިޕާޓްމަންޓް

ކޮންސަލްޓަންސީ

ލީގަލް

މިނިސްޓްރީ

ޚަރަދު،

ސެކްޝަން،

އޮފް

ޕްލޭނިންގ

ޖެންޑަރ،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޗް.އާރު.ސީ.

ބ ްއދ ުލ ުވ ުމ ެގ
ސ ިއ ެގ ޚަރަދު

އެމް

1
6

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

1.3.15

ބްރޯޑްކާސްޓް/ރީބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފް ކުރުން.

1.3.16



ޚަރަދު،

ލައިސެންސިންގގ

ރފ ުތ ު
ދ ުތ ު
ރ ެގ
ޚަރަދު

ސެކްޝަން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގައި އީ-

ޕްލޭނިންގ

އެޑްމިން

ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްސް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކްޝަން/

ތައްޔާރުކުރުން.

1.3.17









ކޮންސަލްޓަންސީ

ލީގަލް،

އެލް.ޖީ.އޭ



ޕީ.އާރު



ސެކްޝަން

އެޑިއުކޭޝަނަލް ޓެލެވިޜަންގެ (ޤުދުރަތީ ކާރިޘާ ،ހިތާމަވެރި

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ޕްލޭނިންގ

ގުޅުންހުރި

ހާދިސާ ،ޕާލިމެންޓަރީ ،ތިމާވެށި) ޚިދުމަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ސައިގެ ޚަރަދު،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އިދާރާތައް،

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކާ އަދި











ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭން

ނސ ްލޓ ް
ކ ް
ޮ
ނސ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ފ

އޭ.ބީ.ޔޫ

އެކުލަވާލުން.
1.3.18

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލާ މިކަމަށްޓަކައި ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

1.3.19

ކޮމިއުނިޓީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ

ޚިދުމަތް

ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރުން.

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ކޮންސަލްޓަންސީ

ޕްލޭނިންގ

އަމާރކް/

ފީ ،ބައްދަލުވުމަށް ދާ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ސްޓޭކް



ކޮމިޝަނުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތް

ލައިސަންސިންގ

ލީގަލް

 







ޚަރަދު،
ދަތުރުފަތުރުގެ
ޚަރަދު

1
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ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

ހޯލްޑަރޒް

1.3.20

ދުވަސްވަރު

އިންތިޚާބުގެ
ހޭލުންތެރިކަން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ
ކަމާބެހޭ

އިތުރުކުރުމަށް

ގުޅޭގޮތުން
މާހިރަކާއެކު











ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން.
1.3.21

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

އިންސާނީ
ހިއުމަން

ޙައްޤުތައް
ރައިޓްސް

ކޮންސަލްޓަންސީ

ޕްލޭނިންގ

ޕީ.އާރު

ފީ ،ދަތުރުގެ

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ޚަރަދު ،މީޓިންގ
ކޮސްޓް
ރިސާރޗް ޚަރަދު

ހިމާޔަތްކޮށް
ކޮމިޝަންގެ



އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ އެނަލިސިސްއެއް

މޮނިޓަރިންގ

އެޗް.އާރު.ސީ.

ސެކްޝަން

އެމް

ހެދުން.
1.3.22

ބައްދަލުވުމުގެ

ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓްކުރުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން.


ލީގަލް ސެކްޝަން

ޚަރަދު



ލައިސަންސި
ންގ
ސެކްޝަން

1.4

ލާމެހިފައިވާ

ދުނިޔޭގެ

1.4.1



ޖަމާޢަތްތަކުގައި ކޮމިޝަން ބައިވެރިވުން.

ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރުން.

ސަރަޙައްދީ އަދި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ/ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

1.4.2

ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ/ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އޭޝިޔާ

ޕެސިފިކް



ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

1.4.4

އޭޝިޔާ

ޔޫނިޔަންގެ

މެމްބަރޝިޕް ފީ

ފުލް


ރިލޭޝަންސް

ސެކްޝަން

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ފައިނޭންސް

ރިލޭޝަންސް

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން
އިންސްޓިޓިއުޓް

ފޯ

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފުލް މެމްބަރޝިޕް ހޯދުން.

1
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ދަތުރުފަތުރުގެ
ނ ް
ޚަރަދުެ ،އލވ ް
ސ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ފައިނޭންސް

ސެކްޝަން

މެމްބަރޝިޕް ހޯދުން.
ޕެސިފިކް

ރިލޭޝަންސް

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

ފޯރަމްތަކުގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރުން.
1.4.3









ދަތުރުފަތުރުގެ
ނ ް
ޚަރަދުެ ،އލވ ް
ސ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ފައިނޭންސް

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

މެމްބަރޝިޕް ފީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ


އިންޓަރނޭޝަނަލް

ފައިނޭންސް

ރިލޭޝަންސް

ސެކްޝަން

ސެކްޝަން

1.4.5

ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

މުޖުތަމަޢުގައި

ތަމްސީލްކުރާނެ

އިސްފަރާތަކީ

ދާއިރާ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ކޮމިޝަންކަމުގައި

ކުރަންޖެހޭ

އިންޓަރނޭޝަނަލް
ރިލޭޝަންސް



ސެކްޝަން

މަސައްކަތްކުރުން.
1.4.6

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި
ނޫސްވެރިންގެ

ސްޓޭޝަންތަކުގައި

ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން

މަސައްކަތްކުރާ
އިތުރުކުރުމަށް

ބައިނަލަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ،ފަންނީ އަދި











1.4.7

ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ

ޚިދުމަތް

ބޭރު

ތަޖުރިބާ

ދަތުރު

ކުރުމަށާއި

ކޮމިޝަނުގެ

ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ސެކްޝަން

ދަތުރުފަތުރުގެ
ނ ް
ޚަރަދުެ ،އލވ ް
ސ

ޤައުމުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި
މުވައްޒަފުން

ފީ،

ރިލޭޝަންސް

ޚަރަދު

ހިންގުމުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.
ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގައި

ކޮންސަލްޓަންސީ

އިންޓަރނޭޝަނަލް











އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެމްބަސީ،

ރިލޭޝަންސް

ކޮމިޝަންތައް

ސެކްޝަން

 ،އެހީދޭ
ޖަމާއަތްތައް

ތަމްރީންކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ބޭރު
ޤައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދުން.
1.4.8

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން
ބޭރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ



ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.
1.4.9

ބޭރުގެ

ފަރާތްތަކާއި

ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި މި

ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިސޯސަސް ހިމެނޭ ސެލްފް-ލަރނިންގ ގްލޯބަލް
އީ-ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން

1
9

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް











ދަތުރުފަތުރުގެ

އިންޓަރނޭޝަނަލް

ބޭރުގެ

ޚަރަދު ،އެލަވަންސް،

ރިލޭޝަންސް

ބްރޯޑްކާސްޓަ

ޕްރޮގްރާމް ފީ

ސެކްޝަން

ރުން

ޓެކްނިކަލް

އިންޓަރނޭޝަނަލް

އައި.ޓީ

އެހީތެރިކަން،

ރިލޭޝަންސް

ސެކްޝަން،

ސެޓަޕް،

ސެކްޝަން

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ކޮންސަލްޓަންސީ
ޚަރަދު

އޭ.ބީ.ޔޫ

2022

2023

ފަހި ސިނާއަތެއް ޤާއިމް ކުރުން

2024

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް

ހުރި

ގޮންޖެހުންތައް

2025

2.1.1

ޒަމާނީ

ވަސީލަތްތަކާއި

ފަހުގެ

ޓެކްނޮލޮޖީ

2026

ސްޓްރެޓެޖީ
 2.1ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް

ހަރަކާތް
ބޭނުންކޮށްގެން
ނައްތާލާ،

އިންޕުޓް/ރިސޯސަސް
ޓެކްނިކަލް..









ހިންގާނެ

އެހީވާނެ

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފަރާތް

ލީގަލް ސެކްޝަން

ލައިސެންސި
ންގގ



ލައިސަންސްގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުން.
2.1.2

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް
ކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކުރުން.

2.1.3

ރީބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކަށް

ކޮންސަލްޓަންސީ



ޚަރަދު،

ބްރޯޑްކާސްޓް

ކުރެވޭނެ އުސޫލު ޤާއިމްކުރުން.

ލީގަލް ސެކްޝަން

ކޮންސަލްޓަންސީ

ހޯލްޑަރުން
ލީގަލް ސެކްޝަން

ޚަރަދު،



ސްޓޭކް

ސްޓޭކް
ހޯލަޑަރުން

ދަތުރުފަތުރުގެ
ޚަރަދު

2.1.4

މީޑިއާ ޑިޖިޓަލް ކޮންވަރޖަންސްގެ ޚިދުމަތް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގައި
ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން
ބައިނަލަޤްވާމީ ފޯރަމްއެއް ބޭއްވުން.

2
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ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް











ފޯރަމް ޚަރަދު،

ޕްލޭނިން

ކޮންސަލްޓަންސީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޚަރަދު

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

2.1.5

"މޯބައިލް ޖަރނަލިޒަމް" އާ ބެހޭ ތަމްރީން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް
ހޯދައިދިނުން

2.1.6











ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިނެކިރުމަށް އޯޑިއަންސް
ސާރވޭއެއް ކުރާނެ ގޮތެއް އެކުލަވާލައި ،ކޮންމެ އަހަރަކު 1











2.2

ދުޅަހެޔޮ

ވާދަވެރިކަން

2.2.1

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

އިންޑަސްޓްރީގެ

ރެގިއުލޭޓްކޮށް

ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑަސްޓްރީ ރޭޓިންގގެ

ސިނާއަތުގައި ޤާއިމްކުރުން





އިގްތިސާދަށް ބަލައި ސިނާއަތުގެ އަގުތަށް އެއް ހަމައެއްގައި
ހިފަހައްޓައި މޮނިޓަރކުރާނެ އުސޫލެއް ޤާއިމްކޮށް އަމަލުކުރަން



ފެށުން.
2.2.3







ކޮންސަލްޓަންސީ
ރސ ްޗ
ޚަރަދުި ،

2
1

ޕްލޭނިންގ

ސްޓޭކް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ހޯލްޑަރުން



މޮނިޓަރ ކުރާނެ

ލީގަލް،

އުސޫލެއް

ލައިސެންސިންގގ

އެކުލަވާލުމަށް

ސެކްޝަން



އުސޫލު

ޕްލޭނިންގ

އެކުލަވާލުން ،ފޯރަމް
ރއ ްލ
ޚަރަދުެ ،މޓ ި

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސ ް
ކ ް
ޮ
ޓ

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ބޭނުންވާ ޚަރަދު

ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްސްތައް
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ޤާއިމްކުރުން.

ކޮންސަލްޓަންސީ
ރސ ްޗ
ޚަރަދުި ،

ޕްލޭނިންގ

ޕީ.އާރ

ޚަރަދު

އުސޫލެއް އެކުލަވާލުން
2.2.2

ޚަރަދު،

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭ.ބީ.ޔޫ

ޚަރަދު

ފަހަރު އޯޑިއަންސް ސާރވޭއެއް ކުރުން.
އަގުތައް

ޓްރެއިނިންގ

ޕްލޭނިންގ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ފުރުސަތު

2.3
ނަފާވެނިވި

އިތުރު

2.3.1

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި
އެފަރާތްތަކުގެ

ސިނާއަތެއް

ޕާރޓްނަރުންގެ

ހަރަކާތްތެރިވާ

ގޮތުގައި

ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،ސިނާއަތުގެ ފައިނޭންޝަލް އަދި

އުފެއްދުން



2.3.2

ސިނާއަތުގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

ކުދި

ޚަރަދު،

ޑިޕާޓްމަންޓް

ންގ ،ލީގަލް

ބައްދަލުވުމުގެ

ސެކްޝަން

ޚަރަދު

ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް ހެދުން.
އަދި

އޮޑިޓް ފީ ،އިތުރު

ޕްލޭނިންގ

ލައިސެންސި

ޕްލޭނިންގ

މެދުފަންތީގެ

ބ
އެސް.އެމްީ .

ޑިޕާޓްމަންޓް

ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް އެސް.އެމް.އީ 
ބޭންކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން.
2.3.3

ކޮންޓެންޓް

ޕައިރަސީ

ހުއްޓުވުމަށް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ވައިޕޯ (ވޯލްޑް އިންޓަރލެކްޗުއަލް
ޕްރޮޕަޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން) ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީތެރިކަން
ހޯދުން.
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ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް











ކޮންސަލްޓަންސީ

ޕްލޭނިންގ

ލީގަލް

ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސެކްޝަން،
ކޮމްޕްލެއިންޓް
ސް
ސެކްޝަން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް

2022

3.1

ތަހުޒީބުވެފައިވާ

3.1.1



2023

ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ޓްރެއިނިންގ ފީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ބްރޯޑްކާސްޓަ

ސްޓްރެޓެޖީ



2024

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

ދަތުރުގެ ޚަރަދު،

ޕްލޭނިންގ

ބޭރުގެ

ހަރަކާތް



2025

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފަރާތް



2026

ހިންގާނެ

އެހީވާނެ

އިންޕުޓް/ރިސޯސަސް

ރުން،



އުފައްދައި ތަރައްޤީކުރުން

އެމްބަސީ،
ކޮމިޝަންތައް
3.1.2

އިންޓަރނޭޝަނަލް
ގެނައުމަށް

ފްރެންޗައިޒް

އެހީތެރިވެދީ

ކޮންޓެންޓްތައް
ފުރުސަތު

ރާއްޖެ

ހޯދައިދިނުމަށް











ދަތުރުފަތުރުގެ

ޕްލޭނިންގ

އިންޓަރނޭޝަ

ޚަރަދު،

ޑިޕާޓްމަންޓް

ނަލް
ބްރޭންޑްތައް

މަސައްކަތްކުރުން.
3.1.3

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.

3.1.4

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭ.ބީ.ޔޫ،

ޚަރަދު

ބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަންސް ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެތިކްސް
ޓްރެއިނިންގ ދިނުން

2
3











ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،











އަމާރކް

ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ޚަރަދު

3.1.5

ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ
"ސްޓޭންޑަޑް

އޮޕަރޭޓިންގ

ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި
މަޝްވަރާކުރުން

ޕްރޮސީޖަރސް"

ކަމާގުޅުންހުރި
(އެން.ޑީ.އެމް.ސީ،

ފަރާތްތަކާ



ބައްދަލުވުމުގެ

ޕްލޭނިންގ

ސައިގެ ޚަރަދުތައް

ޑިޕާޓްމަންޓް ،ލީގަލް
ސެކްޝަން



އެމް.އެން.ޑީ.އެފް،

3.1.6

ސީ/
އެމް.އެން.ޑީ.
އެފް
/އެމް.އާރު.ސީ

އެމް.އާރު.ސީ)
ޤުދުރަތީ

އެން.ޑީ.އެމް.

ޚާއްސަ

ކާރިޘާތަކާއި

ކުއްލި

ޙާލަތްތަކުގައި

އިންޒާރުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤައުމީ ހޮޓްލައިންގައި ކޮމާޝަލް



ބައްދަލުވުމުގެ

ޕްލޭނިންގ

އެން.ޑީ.އެމް.

ސައިގެ ޚަރަދުތައް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހިމެނުން.
3.1.7

ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްލި އިންޒާރުގެ
މެސެޖުތައް

ދިވެހި ބަހާއި

އިނގިރޭސި ބަހުގެ

އިތުރުން

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އާއްމުކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރާ
ބަސްބަހުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން (މެންޑަރިން،

ބައްދަލުވުމުގެ

ޕްލޭނިންގ

އެން.ޑީ.އެމް.

ސައިގެ ޚަރަދުތައް

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީ



އުރުދޫ ،ސިންހަޅަ ،ބެންގޯލީ ،ތަމަޅަ ،ހިންދީ އަދި ތައި،
ބަހާސާ)
3.1.8

ޤުދުރަތީ

ކާރިޘާތަކާއި

ހިތާމަވެރި

ހާދިސާތައް

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.










ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އެން.ޑީ.އެމް.

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ސީ/

ޚަރަދު

އެމް.އެން.ޑީ.
އެފް
/އެމް.އާރު.ސީ

3.1.9

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

އަންހެނުންގެ

ހައްޤުތައް

ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
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ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

ހިމާޔަތް










ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭ.ބީ.ޔޫ،

ޚަރަދު

3.1.10

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

ކުޑަކުދިންގެ

ހައްޤުތައް

ހިމާޔަތް

ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.











ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

ޖެންޑަރ

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ،
އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ޚަރަދު

އޭ.ބީ.ޔޫ،
3.1.11

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި
ހެޔޮވެރިކަމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

އުސޫލުތަކަށް

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.











ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

ޔޫއެންޑީޕީ،

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެޗް.އާރ.ސީ.
އެމް،

ޚަރަދު

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،
އޭ.ބީ.ޔޫ،

3.1.12

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ހުންނަ

މީހުންގެ

ޙައްޤުތައް

ހިމާޔަތް











ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
3.1.13

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި

އެއްވެއުޅުމާއި

ހަލަބޮލި

ހާލަތްތައް




ޚަރަދު

ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭ.ބީ.ޔޫ،









ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

ޓީ.އެމް،

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭސީސީ

ޚަރަދު
ރާއްޖެއިންނާއި

ތަމްރީންކުރުން.

ރާއްޖެއިން

ބޭރުން










ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭ.ބީ.ޔޫ،

ޚަރަދު،

ރފ ުތ ު
ދ ުތ ު
ރ ެގ
ޚަރަދު

2
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އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ޚަރަދު

ހިންގުން.
3.1.15









އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޖަރނަލިޒަމްއާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

މިނިސްޓްރީ،
އޭ.ބީ.ޔޫ،

ކަވަރުކުރުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.
3.1.14

ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

ޖެންޑަރ

ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް

3.1.16

އިންތިޚާބުގެ

ދުވަސްވަރު

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާބެހޭ

ތަމްރީން


ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
3.1.17









ފުރުސަތު ހޯދައިދީ











3.2

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ

ހުނަރުވެރިކަން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެނަލިސިސް ރިޕޯޓެއް ހެދުން

ފަންނުވެރިކަމާއި





އިސްކަންދީ

ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން.

ބައްދަލުވުން،

ޕްލޭނިންގ

އިވެންޓްސްގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އެން.ސީ.އޭ

ޚަރަދު

ފްރިލާންސް ކޮންޓެންޓް މާރކެޓްއެއް އުފެއްދުން
3.2.1

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އ
އެމްބަސީތަ ް

ޚަރަދު

ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި ކޮންޓެންޓްސް
އުފައްދާ ފްރީލާންސް ފަންނާނުންނަށް

ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އެން.ޑީ.އައި،

ކޮންސަލްޓަންސީ،

ޕްލޭނިންގ

މޮނިޓަރިންގ

މެޓީރިއަލް

ޑިޕާޓްމަންޓް،ލައިސެ

ސެކްޝަން

ޚަރަދުތައް

ންސިންގގ
ސެކްޝަން

3.2.2

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންގެ

ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އެމްބަސީ،

ފުރުޞަތުތައް ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދައިދިނުން.

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ބޭރުގެ











ޚަރަދު،

ކޮމިޝަން،

ދަތުރުފަތުރުގެ

އެހީދޭ

ޚަރަދު ،އެލަވަންސް

ފަރާތްތައް،
އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،
އޭ.ބީ.ޔޫ

3.2.3

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ
ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް
ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
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ޝން
ކސްޓިންގ ކޮމި ަ
ބރޯޑް ާ
ކޝަން ޕްލޭން  / 2026 – 2022މޯލްޑިވްސް ް
ސްޓްރެޓެޖިކް އެ ް











ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭ.ބީ.ޔޫ

ޚަރަދު،

3.2.4

ކްރިއޭޓިވް

ކޮންޓެންޓް

ތައްޔާރުކުރުމާ

ބްރޯޑްކާސްޓްރުން ތަމްރީނުކުރުން.
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ބެހޭގޮތުން










ޓްރެއިނަރ،

ޕްލޭނިންގ

އޭ.އައި.ބީ.ޑީ،

ޓްރެއިނިންގ ގެ

ޑިޕާޓްމަންޓް

އޭ.ބީ.ޔޫ

ޚަރަދު

ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން

2022

4.1

ދާއިރާގެ

ޤާނޫނުތަކަށް

4.1.1

2023

ހިންގުން.

މެޓީރިއަލްސް،

ޑިޕާޓްމަންޓް،

ސެކްޝަން،

ސްޓްރެޓެޖީ

2024

ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކެމްޕެއިނެއް

ޕްރޮޑަކްޝަން،

ޕްލޭނިންގ

ލީގަލް

ހަރަކާތް

2025

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ފަރާތް

2026

ހިންގާނެ

އެހީވާނެ

އިންޕުޓް/ރިސޯސަސް

ހަރަކާތްތަކުގެ
ޚަރަދު ،މީޑިއާ










ޚަރަދު ،ޕްރިންޓިންގ

ޕީ.އާރު
ސެކްޝަން

ކޮމްޕްލެއިންޓް
ސް އަދި
ލައިސެންސި

ޚަރަދު ،ދަތުރުފަތުރު

ންގ

އަދި

ސެކްޝަން

ބައްދަލުވުންތަކުގެ
ސައިގެ ޚަރަދު
4.1.2

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދީ،
ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

4.1.3

ޓީވީ/ރޭޑިއޯ

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި

ކެންޕެއިން











ސްޕޮޓްސްތައް

ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޗެނަލްތަކުގައި އޮން އެއަރ ކުރުން.









ކޮމިޝަނަރުން،



ޕީ.އާރް
ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި

ޕްލޭނިންގ

މީޑިއާ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް،
ޕީ.އާރ
ސެކްޝަން
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ބިއުރޯ

ބިނާކުރުވަނިވި

4.2
ފާޑުކިޔުންތައް

ބަލައިގަނެ

އިހްތިރާމްކުރާ

މުޖްމަތަޢުއެއް

4.1.4

ކޮމިޝަނުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއެއް ލޯންޗްކުރުން.

4.2.1

ޕީ.އާރ



ސެކްޝަން

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މި

ޓްރެއިނިންގ

ޕްލޭނިންގ

އެން.ސީ.އައި.

ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އަތޮޅުތަކަށް

ޚަރަދު،

ޑިޕާޓްމަންޓް،

ޓީ،

ދަތުރުފަތުރުގެ

ޕީ.އާރ

ކައުންސިލްތަ

ޚަރަދު ،އެލަވަންސް

ސެކްޝަން

އް ،މިނިވަން

ދަތުރުކުރުން.











ސ
މުއައްސަ ާ

އުފެއްދުން.
4.2.2

ނޫސްވެރިކަމުގެ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ

ދާއިރާ،

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

މިނިވަންކަމާއި

ސުލޫކީ

ދާއިރާ

އަދި

މިންގަނޑާބެހޭ

މަޢުލޫމާތުގެ ވަރކްޝޮޕްތައް ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުން.











ޓްރެއިނިންގ

ޕީ.އާރ

ޕްލޭނިންގ

ޚަރަދު،

ސެކްޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް،

ދަތުރުފަތުރުގެ
ޚަރަދު ،މެޓީރިއަލް
ޚަރަދު

4.2.3

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި

ނޫސްވެރިކަމުގެ

ދާއިރާއަށް

ޒުވާނުން

އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މިނީ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުން.











ކެމްޕއިންގެ ޚަރަދު،

ޕީ.އާރ

މީޑިއާ ޚަރަދު،

ސެކްޝަން

އެސް.އެމް
އެޑްވަޓައިޒިންގ
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އައި.ޓީ.
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