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 އިސްބަސް
 ކޮމިޝަނާ އިން މި 16/2010 :ނޫނު ނަމްބަރުއިގަނޑު ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ޤާގެ މަގ ކޮމިޝަންލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންމޯ

 އާލާކުރުމަށާއި،ންކަން ދަމަހައްޓައި ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަޚިނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ މަތިކޮށްފައިވަނީ
 ތިސާދީ،އިޤް އުމީ،އިޖުތިމާޢީ،ޤަ ސިޔާސީ، ސަގާފީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ، ސީ އާލާކުރުމަށާއި،ޤައުމު ބިނާކުރުމަށާއި، ޑިމޮކްރަ

ލް އަދި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހިމެނޭ ދުޅަހެޔޮ ކޮމާޝަ ކޮށްދޭނެ ޕަބްލިކް، ދިނފަންނުވެރި ހުނަރު ރައްކާތެރިކޮށްދީ މުއްސަ
ކަމެއް  ބެހޭ އެންމެހާ މިސިނާއަތާ ، ކޮށް ކުރިއަރުވައިސިނާޢަތެްއ ތަރައްޤީއް އެކުލެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މައްޗަ ވާދަވެރިކަމެއްގެ

 ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް ޚިދުމަތުގެ ފައިދާ ދިވެހި  "އްވުރުޞަތަރާސްތާ  ކޮމިޝަންގެ ދުރު ހިމެނޭހެން މި އެންމެހާ އަސާސްތައް މި
 މުހިންމު ލްވުމަށްޞިވާ ފުރިހަމަގޮތުގައި މިކަމަށް އެންމެ ،ކަމުގައި ަހދައި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދިނުން"

 ކުރަމުންނެވެ.  ކޮމިޝަނުން މިގެންދަނީ ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއްލްކުރުމަށްޙާޞިޑައަޅައި، މިކަންތައް ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ކަނ

 ހިމެނޭހެން  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ސިޔާސަތުތައްޔާލާއި  ޚިސިނާއަތުގެ ބައިވެރިންގެ  ،ލްކުރުމަށްޓަކައިޙާޞިމި ލަނޑުދަނޑިތައް 
ތްތައް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަމިޕްލޭނާއި އެއްގޮަތށް އެކުލަވާލާ، އް ރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ސްޓެ

ުނމަށް އަބަދުމެ މިަދނީ ގަދައަޅާ ރިހަމަ ަނތީޖާއެއް ނެރެދިތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަްށ، ފު ވިގެ ދެމެހެްއޓެނިދާއިރާ ،ތަރުތީބުކުރެވި
  މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ސިނާއަތަކީ  ގައި މިއެކްޝަން ޕްލޭންމިވާ  ން އެކުލަވާލައިފައިކޮމިަޝނު (2026-2022)އަހަރަށް  ފަސްއޮތް  މިގޮތުން ކުރިއަށް
ހޭުލންތެިރ  ،ހިމެނޭ ުހނަރުވެރި އުފެއްދުންެތރިންތަކެއް ބޭ،ލި ދުޅަހެޔޮ ވާދަވެރިކަމަށް ޖާގަލ ،ސްކަންދޭތަހުޒީބަށް އިޒަމާނީ 

 ވިސްނުމެވެ. މައިގަނޑުކުރުމަކީ  ސިނާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީއް އެކުލެވިގެންވާއެހުންތެރިންނާއި ެބލުންތެރިްނތަކެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ލަނޑުަދނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް ގިނަ ވެގެންދާ ފަސް އަހަަރށް ކަމި ފާއިތު
ޕްލޭންގެ އަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ނުހަނު  ގެން، މިމެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގުޅިގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް، ކޮމިޝަންގެ 

 ގަކޮށް، ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.ކަން ފާހަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާގިނަ ކާމިޔާބު މަ

ޤުދުރަތީ ޙާލަތްތަކާއި، ޤައުމުެގ މަސްރަހަށް އަންނަމުންދާ ބަަދލުތަކާއި، މާލީ އަދި އިދާރީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކުވެސް، 
އަޅާފައިވާ "ގައި ކަނޑައަލަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ "ސްޓެރެޓިޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، 

ނާއި މުަވއްޒަފުން އިތުރު ހިތްވަރާއި ވިސްނުމާއެކު ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންއެންމެހާ ކަންކަން ޙާސިލް
ގައި ލިއްބައިދިނުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތު

 މި ކޮމިޝަނުން ޤާނޫނުން ބާރުިލބިދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 
 އަރުވަމެވެ. 

 މަރިޔަމް ވަހީދާ                                                                  
 ރައީސްކޮމިޝަންގެ 
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 ރަފްތަޢާ
 

 ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަކީ މިކޮމިޝަންގެ ތަސައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށް،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް

 ބަހާލެވިފައިވާގޮތާިއ، މި ސިޔާސަތުތައް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި،

އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ހިންގާނެ ހަރަކާްތތަކުެގ މައްޗަށް )2026-2022(އޮތް ފަސްއަހަރު  ރިޔަށްސިޔާސަތުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކު 

 .ޕްލޭންއެކެވެ

އެކުލަވާލުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ިމހާަތނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ޮގންޖެހުްނަތކާއި ސިނާއަތުގެ ބައިވެރިންގެ  އްޕްލޭންގައިވާ ސިޔާސަތުތަ މި

ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީތަކަށް ެޓކްނޮލޮޖީއާއެކު ސިނާއަތަށް އައި ަބދަލުތަކާއި އެއްވަރަށް ފައިހަމަކުރުމާއި،  ޔާލުތަކާއިޚިފަރާތުން ލިބިފައިވާ 

 .ކުރުމަށް އެމަގުން އަމާޒުހިފިފައިވާނެއެވެަތރައްޤީބަލައި އެކަންތައް ހާސިލުކޮށް 

ތަްނފީޒީ  105މައްޗަށް އެކުލެވޭ  ސަތުގެސިޔާ 11އެކުަލވާލެިވފައިވާނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ދާިއރާއަކުން ޕްލޭން  މިގޮތުން މި

 ހަރަކާތުގެ މައްޗަށެވެ.
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 އެކުލަވާލުން  ސެޕް
 

ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޝަންގެ އެކުލަވާލާފައިވަނީ  '2026 – 2022 ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންސްޓްރެޓެ'ކޮމިޝަންގެ 

މަސައްކަތެއް ސެޕްގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ  ށް ދާގޮތް ބެލުމާއި،ކުރިއަނެވެ. މި ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް ފަރާތުން ކޮމިޓީގެ

  ފަާރތުްނނެވެ. ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީގެ ވެސްވިލަރެސްކުރާނީ

ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއެކު، އަދި އެހެންމެ  ޔާލުތަކާއިޚިކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ަލފަޔާއި  އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ  ސެޕްގައި

ދިއުމަށް  ށްސިނާއަތުގައި ކުރިޔަ ޔާލުތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް މިޚިބައިވެރިންގެ ފަރާުތން މިހާތަނަށް ިލބިފައިވާ ހުރިާހ ސިނާއަތުގެ 

ހޯދައިދިނުމަށް އިްސކަންދީފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަކާއި  ޔަތްކުރުމާއެކު އެކަންކަމަށް ހައްލުޢާގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްަތކަށް ރި ރިހު

 ޗަށެވެ. ހަރަކާތްތަކެއްގެ މައް

ޔަތްކޮށް، ޢާކުރަމުންދާ މައްސަކަތްތަކަށް ރި ކޮމިަޝންގެ ސެކްޝަންތަކުންއެކުލަވާލާފައިވާނީ  ހަރަކާތްތައްސެޕްގެ ތަންފީޒީ މިގޮތުން، 

 ވެ.ބައިވެރިވުމާއެކުއެހިއްސާކުރުމަށްފަހު، އެ ފަރާތްތަކުގެ  ސެކްޝަނަކާއި އެ އްސިޔާސަތުތައެ ސެކްޝަނަކާ ގުޅުންހުރި 

ކޮމިޝަންގެ ޤާިބލްކަން އިތުރުކޮށް މަސައްކަތްތަްއ ހަރުދަނާކުރުމާއި،  ރާއްޖޭގެ  މުގައި ކޮމިޓީގެ ވިސްނުމަކީއެކުލަވާލުމި ސެޕް 

ތަރައްޤީކުރުމާއި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ދާއިރާ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

މަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަްށ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ ދުޚިމިސިނާއަތުގެ  ، މާއިއަހުލުވެރިކުރުވު

 މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަުނން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.
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 ހިންގުން  ސެޕް
 

ގަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ނމަސައްކަތް ހިނގާގޮތާއި ހި މާއި އެހިންގު '2026 – 2022ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ސްޓްރެޓެ'

 ވަޒަންކުރާނީ ސެޕް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

)ސެޕް  ޚަރަދުހިންގުމަށް ހިނގާނެ  ކޮމިޝަނުން ސެޕް ރަސްމީކޮށް ފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަންގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނުން ސެޕް

ކުގެ ޅަންވާނެއެވެ. އަދި ސެޕްގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތަހަހުށަބަޖެޓު ފާސްކުުރމަށް  ގެ ބަްއދަލުވުމަކަށް އެހަދައި ކޮމިޝަން ބަޖެޓު

 ށް ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭހިމެނުމަ ބަޖެޓުގައި ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބޭނުންވާ ކަންކަން، ތެރެއިން ހިންގުމަށް ފައިސާ

 ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.

ނެ އިސްކަންދޭއްގައި ހިންގުމަށް ރެށްވެސް އެއަހައަހަރަކަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިމެނޭ އިފާސްވުމުން ސެޕްގަ  ބަޖެޓް ގެސެޕް

ހަވާލުކޮްށ  ހަރަކާތްތައް އެކަމަކާ ގުޅުންހުރި ސެކްޝަނަކާބެއް ކޮމިަޝންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ކަނޑައެޅުަމށްފަހު އެތަރުތީހަރަކާތްތަކުގެ 

އެއްފަހަރު  ންމަހަކު 3 މެންޓޭޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާުތން ކޮންމެސެޕް އިމްޕްލިކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންަނށް  ،ށްދާ މިންވަރު ބަލައިއަކުރި

  .ހިއްސާކުރާނެއެވެމަޢުލޫމާތު 

 ،ގޭނެެހންނއެ އްތަޚްއަހަރުތެރޭގައި ހިންގާނެ ތާރީ އް ސެކްޝަނަކުންވެސް އެ ސެކްޝަނަކަށް ހިންގުމަށް ކަނަޑއެޅޭ ހަރަކާތްތަކޮންމެ

ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. އަދި، ސެކްޝަންތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިާވ  އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ކޮމިޓީއާ ކަލަންޑަރެއް އެކުލަވާލާ ސެޕްހަރަކާތް 

 .ބަލައި ެއކަން ވިލަރެސްކުރުމަކީ ސެޕް ކޮމެޓީގެ ޒިންމާއެކެވެ ތޯކުރިއަށްދޭ އް މަަސއްކަތްތަޓައިމްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް
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 ޑު އޮނިގަނ ސެޕްގެ

ސިޔާސަތުތައް  މައިަގނޑު ާދއިރާ 
 (ސްޓްރެޓެޖީތައް)

ތަންފީޒީ 
 އް ތްތަހަރަކާ 

1 
 ތަހުޒީބު ބްރޯޑްކާްސޓްވެށި 

ނާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުވައްޒަފުންބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަންގެ 
 އާއި މިތަރައްޤީނީ އުލާއި އިންސާޙަމާ އެންމެހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މަސައްކަތު

ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ  ޙައްޤުތައް،ންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި އެންމެ
 .ހަރަކާތްތައްތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ  ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސަތުތަކާއި އެ

4 64 

2 
 ޒަމާނީ ވާަދވެރި ދެކޮޅުެޖހޭ ސިނާއަތް 

ތަކެއް ވިޔަފާރިތަކެއް ގުޅިފައިވާ އެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތަކީ މިސިނާއަތާ
 ކޮށް އެހެން ޤީ ވިޔަފާރި ތަރައް މި ،ގަމުންދާ ސިނާއަތަކަށްވުމުންނހިމެނިގެން ހި

 ސިޔާސަތުތައް  ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެ
 .ހަރަކާތްތައްތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ 

3 12 

3 
 ފަންުނެވރި ުއފެއްުދންތެިރ ބްރޯޑްކާްސޓަރުން 

 ،ޒަމާނީ ،ހުނަރުވެރި، މުއްސަނދިވެހި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަކީ ކޮންޓެންޓް ދި
ފަރާތުން  އެމީހުންގެ ،އުފައްދާ އުފެއްދުންތައްލީމީ ޢު ދީނީ އަދި ތަ ،ސަގާފީ

ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ދުމަތެއްޚިރައްޔިތުން އެދޭފަދަ 
 .ހަރަކާތްތައްޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ތަންފީ ސިޔާސަތުތައްސިޔާސަތުތަކާއި އެ

2 22 

4 
 މާަހއުލެއް ިބނާކުރުން ހޭލުންތެރި 

ޑިއާއަްށ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި މީ އެހުންތެރިންނާއި ބެލުންތެރިންނަކީދިވެހި 
ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ލޯހުޅުވިފައިވާ ޤާނޫނުދާއިރާގެ  އަހުލުވެރި މި

އިވާ ޒިންމާތަކަށް ފަރިތަ ފަގުޅި އްޤާޙަ އި އެއްޤާޙަޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޚި
ނެއްޓޭ  ބިނާކުވަނިވި ފާޑުކިޔުންތައް ހަޖަމްކުރެވޭ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ފާލުން

ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތަކާއި  ކުރުވާނެޒިންމާދާރު ހާލަތްތަކުގައި 
 .ހަރަކާތްތައްތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ  ސިޔާސަތުތައް އެ

2 7 
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 /އިންޕުޓް

 ރިސޯސަސް

ހިންގާނެ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

   ލީމީ ވެއްޓެއް ޢު ޒަމާނީ ތަ  1.1
 ކުރުން ތަރައްޤީ

ކޮށް ފަންޑްގެ ޤާއިމްފަންޑް  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޓްރަސްޓް 1.1.1
 .އި ހިންގަން ފެށުންގަވާއިދު އެކުލަވާލަ

 

     

 ފައިސާ ފަންޑަށް
ހޯދުން، 

ސްޕޮންސަރުން، 
 ރކެޓިންގމާ

 އަދި ފައިނޭންސް
 ޕީ.އާރ

 ސެކްޝަން 

ސެޕް 
އިމްޕްލެމެންޓޭ
ޝަން 
 ކޮމިޓީ،

 .ފުންނަށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުންކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަ 1.1.2
     

ޓްރެއިނަރ، 
 ޓްރެއިނިންގ ފީ 

ރު އާ.އެޗް
 ސެކްޝަން 

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަކުގެ  މާލީ، ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަންނީ، 1.1.3
 .ބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުންޤާ

     

ސަބްސިޑީ އެހީ، 
ކޮންސަލްޓެންސީ، 

ޓެކްނިކަލް 
އެހީތެރިކަން، 
ޓްރެއިނިންގ 

 ފުރުސަތު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ންސް ފައިނޭ
 ސެކްޝަން 

 ހިތްވަރު ދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޚިބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގެ  1.1.4
 .އެވޯޑް ބޭއްވުން ބްރޯޑްކާސްޓިންގއަހަރަކު  ދިނުމަށް ކޮންމެ

     

އެވޯޑް، ހަފްލާ،  
ޖަޖިންގ ޕެނަލްގެ 

، ޚަރަދު

ާމރެކިޓްނެގ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 
ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

 ސެޕް
އިމްޕްލެމެންޓޭ
ޝަން 
ކޮމިޓީ، 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 
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ވަޒީފާއަކީ އެކަމަށް ލައިސަންސް ރަސްމީ  ނޫސްވެރިކަމުގެ 1.1.5
 ނޫސްވެރިކަމުގެ  ލިބިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށް ހެދުމަށް،

 އް އިސްލާހުތަ  ޤާނޫނީ ލައިސަންސް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 
ންސް އިސަލަ ރިކަމުގެ ނޫސްވެ ،ހުށަހަޅާ ލީހަށްމަޖިފާހަގަކޮށް 
 .އުފެއްދުން

     

ލިޔެކިޔުން، 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު ސައި 

ލީގަލް، 
 ލައިސެންސިންގ

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އުލެއް ޙަމާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި މަސައްކަތު ،މަދު ކަރުދާސް 1.1.6
 މަސައްކަތްތައް  އުފެއްދުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ

ގެ ވަގުތުގައި ޘާ އަދި ބަލިމަޑުކަމާއި ކާރި ކޮށްޑިޖިޓަލް
ތަނަކުން  ފުންނާއި ކަމިޝަނަރުން އެމީހަކު ހުރި މުވައްޒަ

އުލު ބަދަލު ޙަމާ ގެ މަސައްކަތު ށްމަސައްކަތް ކުރެވޭ ފެންވަރަ
 .ކަންކަން ދެނެގަނެ ތަންފީޒުކުރުން  ޖެހޭ ކުރުމަށް ކުރަން

     

އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ސޮފްޓްވެއަރ،
ހާޑްވެއަރ، 

ޓަރނެޓް ޕެކޭޖް އިން
 އަޕްގްރޭޑް،

، ހޯދުންރ ސަރވަ

އެޕްލިކޭޝަން 
ސަބްސްކްރިޕްޝަން 

 ފީ

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ސެކްޝަންތަ 

 އް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ސިނާއަތަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަންނަމުންދާ  1.1.7
 ކަމެއް އެތައް މުހިއްމުހުންނަ  ގުޅިފައި އާއެކު ސިނާއަތާތަރައްޤީ

މަށް އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވަމުންދާ ސިނާއަތަކަށްވާތީ މިކަ
ފައިވާ ކޮމިޝަނަކަށް ހެދުމަށް އަހުލުވެރިވެ ހޭލުންތެރިވެ
 .އުފެއްދުންއެއް ސެންޓަރ ރިސޯސް -ކޮމިޝަންގެ އިންޓަރނަލް އީ

     

ސޮފްޓްވެއަރ، 
ޓެކްނިކަލް އެހީ، 

 ސަރވަރ

. ޓީ.އައި
ސެކްޝަން އަދި 
ޕްލޭނިންގ 
 ޓް ޑިޕާޓްމަން

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަސް 

ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާއި އް ވުރެ ށްކޮމިޝަނަކީ މިހާރަ 1.1.8
     ސައްކަތްކުރާތަނަކަށް ހެދުމަށް މަ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގާތުން 

، ންޑަރކަލަ. އާރު.ޕީ

ިއްޓ ެވްބސ  

ްޕްގޭރްޑ ފ    ،އ 

ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ތަ ސެކްޝަން 

 އް



 
1

0 
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އިތުރުކޮށް ޕަބްލިކް  ހާމަކަންކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގެ 
 .ރިލޭޝަންސް ފުޅާކޮށް ހިންގުން

ސޫޓިއޯ ސެޓަޕް 
 ތަކެތި 

މަސައްކަތް  އެ ،ގުޅޭމަސައްކަތްތަކާ  ކޮމިޝަންގެ އެންމެހާ 1.1.9
ހަދައި   'ސްޓޭންޑެޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ'ގޮތުގެ  ނެ ގާހިން

 .ފެށުން އަމަލުކުރަން
     

 އެންޑް އެޑްމިން ލެޓް ޓެމްޕް-އީ
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ތަ ސެކްޝަން 

 އް

އެކު އިމާރާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރާއު ކޮމިޝަން ހިންގާނެ އަ 1.1.10
 .ވާހަކަދައްކައި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުން

     

އައު އިމާރާތަކަށް/ 
އޮފިސް ސްޕޭސް، 
ބަދަލުވުމަށް ދާނެ 

 ޚަރަދު 

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

 ފައިނޭންސް
 ސެކްޝަން 

 'ހިންގާ ގަވާއިދު 'ކޮމިޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން  1.1.11
ޕޮލިސީއެއް ތަޢާރަފުކުރުމާއި މެންޓް ރއިސްލާހުކޮށް ރިޓަޔަ

 އްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ވަމު
 އިޞްލާހްކުރުން.

     

އެޑްމިން އެންޑް  ޕްރޮމޯޝަން 
 އާރު.އެޗް
 ކްޝަން ސެ

 ލީގަލް 

މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބަލާ، އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން  1.1.12
ގޮތުން  އެޕްރައިޒަލް ސިސްޓަމް އިސްލާހުކޮށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ

 .ދިނުންދުވަހު އިނާމު އަހަރީ
     

 އާރު.އެޗް ޚަރަދު އިނާމުގެ 
 ސެކްޝަން 

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

ކޮށް ހުނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ އިސްލާ ކޮމިޝަނުގެ އޯގަ  1.1.13
      .މަޤާމްތަކަށް މީހުން ހޯދުން

އެޑްމިން އެންޑް  ސްރިސޯ ހިއުމަން
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް  1.1.14
      .ބޭއްވުން

ހަފްލާ، 
 ހަރަކާތްތަކުގެ

 ޚަރަދު 

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

ހުރިހާ 
ސެކްޝަންތަ 

 އް
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ޤާބިލް، ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުން ބިނާކޮށް ކޮމިޝަންގައި  1.1.15
ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ދުޅަހެޔޮ މަސައްކަތު 

މޮޑެލް އެކުލަވާލާ /މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އަހަރީ ޕްލޭނެއް
 .ހިންގުން

     

ހެލްތް އެންޑް 
ވެލްނަސް، ސޭފްޓީ، 

ސްޓާފް 
ބެނެފިޓްސް، ސަޕޯޓް 
މެކޭނިޒަމް، ހެލްތް 

 ޚަރަދު ހަރަކާތުގެ 

އެޑްމިން އެންޑް 
 އާރު.އެޗް

 ސެކްޝަން 

މިނިވަން 
މުއައްސަސާތަ 

 އް

 ؟

މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށްޓައި " މަލްޓި ޓެލެންޓެޑް "ކޮމިޝަންގައި  1.1.16
އްޒަފުންނަށް ވަޤާއިމްކޮށް، މު އި އެކުލަވާލަނެއް އެކްޝަން ޕްލޭ

 .ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުން
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ފީ، ޓްރެއިނިންގ 

 ޚަރަދު 

 އާރު.އެޗް
 ސެކްޝަން 

 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފެންވަރު  1.1.17
ގެ ނަތީޖާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ހިންގާ ތަމްރީންތަކު ރަނގަޅު 

މަޝްވަރާގެ މަތިން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 
 .ސަރވޭއެއް ހަދާ، ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމެންޓެއް އެކުލަވާލުން

     

ބައްދަލުވުމުގެ ތަން، 
 ޚަރަދު ސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

 ކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ނުކުޅެދުންތެރި  އެހީއަށް ޚާއްޞަ 1.1.18
ދުމަތް ފަރުމާކޮށް، ޚިހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ 

މަޝްވަރާކޮށް،  މަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާފޯރުކޮށްދިނު
 .ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުން 

     

ޔޫ .ޓީ.އައި
ކޮންސަލްޓަންސީ 

ފީ، މެޓީރިއަލް އަދި 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލީގަލް، 
ންޖިނިއަރިއި

ންގ 
ސެކްޝަން، 

 ޔޫ.ޓީ.އައި

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެހީއަށްޚާއްޞަ  1.1.19
ދުމަތް ޚި ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ހުންނަ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން 
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

     

ޓްރެއިނިންގ 
ްލ ޓެ ، ޚަރަދު ްކިނކ 

ން  ލަފާ /ެއހ ެތިރކ 
 ޚަރަދު އަށްދާނޭ 

ޕްލޭނިންގް 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 

 ލީގަލް 

އިންޖިނިއަރި
ންގ 

ސެކްޝަން، 
 ޔޫ.ޓީ.އައި
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ދަރިވަރުންނަށާއި ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ސްކޫލްތަކުގެ  1.1.20
މުގެ ރުފަރާތްތަކަށް އިންޑަސްޓްރީއަށް އަހުލުވެރިކު

 .ޝަނުން ތަޢާރަފުކުރުންއިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ކޮމި 
     

އިންޓަރންޝިޕް 
 އެލަވަންސް 

އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

 .ގެ ވެބްސައިޓު ތަރައްޤީކުރުންކޮމިޝަން  1.1.21 


ޕްރޮޑަކްޝަން 
 ޚަރަދު 

ޕީ.އާރު އެޑްމިން، 
 ސެކްޝަން 

 

ވަށާޖެހިފައިވާ ފުރިހަމަ  1.2
ރައްކާތެރިކަމެއް 

 .ހޯދައިދިނުން

ފާހަގަކޮށް  އްތަޤާނޫނު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުރި  1.2.2
ތަކަށް ޤާނޫނުފިލުވުމަށް  އްހުރި ޤާނޫނީ ދަތިތަ މިހާރު

 އް ސަބަބުތަ ،ހުށަހަޅައިލީހަށް މަޖި އްހުތަގެންނަންޖެހޭ އިސްލާ
 . ކިޔައިދިނުން

     

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
، ސައިގެ ޚަރަދު

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ދު ޚަރަ

ފައިނޭންސް  ސެކްޝަން  ލީގަލް
 ސެކްޝަން 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި  1.2.3
 ފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ އެފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަ

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް  އެމަޝްވަރާކޮށް ބެހޭގޮތުން 
 .ބޭއްވުން ރަމްއެއްފަރަތްތަކާއެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ފޯ  ކަމާބެހޭ

     

ފޯރަމް ބާއްވާ ތަން، 
ކެއުން، މެޓީރިއަލް 

 ކޮސްޓް 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރުން 

 ންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ފުރުންގެ މުވައްޒަޓަ ބްރޯޑްކާސް 1.2.4
ބައެއްކަން  ތަކެއް ލިބިފައިވާޙައްޤު ން ލިބިދޭ އެންމެހާ ޤާނޫނު  ބެހޭ

 .އެކަން ފުރިހަމަކުރުން، ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށްކަށަވަރު
     

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
، ސައިގެ ޚަރަދު

 ރިސަރޗް ފީ 

 ލީގަލް
، ސެކްޝަން

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އާރު.އެޗް

އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި  ގބްރޯޑްކާސްޓިން 1.2.5
 ޅުމެއް އުޅެވޭނެ ދިރިއު ފަރާތްތަކަކީ އަބުރުވެރި މަސައްކަތްކުރާ

މިނިމަމް 'ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މިދާއިރާގެ  ފަދަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ
 .ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުންޤާއިމް 'ވޭޖް

     

ރިސަރޗް ފީ، 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު ސައިގެ 

 ލީގަލް
، ސެކްޝަން

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އިކޮނޮމިކް 
 މިނިސްޓްރީ 
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އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ  އިހޮވުމާކޮމިޝަނަށް މީހުން  1.2.6
އްޤު ރައްކާތެރިކުރުމުގެގޮތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޙަ

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕޮލިސީއެއް އެކުލަވާލާ 
      .ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުން

 ލީގަލް 
 ،ސެކްޝަން

 އާރު.އެޗް
 ސެކްޝަން 

 ލީގަލް
ސެކްޝަން، 
މިނިސްޓްރީ 

ފް އޮ
ޖެންޑަރ، 

ސީ، .އޭ.ސީ
ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

 އެކުލަވާލާ  "އައިޓީ ރިކަވަރީ ޕްލޭނެއް"ކޮމިޝަންގައި  1.2.7
 ތަންފީޒްކުރުން.

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްޕލްޭނ ، ޚަރަދު

ްނ ާދެނ  ވާލ  ެއުކލ 

 ޚަރަދު 

ޓީ .އައި
 ސެކްޝަން،
އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

 

ވެދާނެ ދަތިތަކާއި ގެއްލުން ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި  ގބްރޯޑްކާސްޓިން 1.2.8
" ރޭމްވޯކްފް ސްކް މެނޭޖްމެންޓް ރި" ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން

ތަޢާރަފުކޮށް،  ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް މި ފްރޭމްވޯކް 
 .އެކުލަވާލުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 

ޑީ، .ބީ.އިއަ.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނަށް ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން  1.2.9
ލް ރިޓީ އަދި ޑިޖިޓަ އުގޮތުން ސައިބަރ ސެކި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

  އި،އިޑްލައިނެއް އެކުލަވާލަގަސެކިއުރިޓީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 
ސޭފްޓީ ގައިޑް  އަދި  ސައިބަރ އެވެއަރނަސް ޓްރެއިނިންގ

 . މްކުރުންޤާއި

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްލ ، ޚަރަދު ެޓްކިނކ 

ްނ،  ެއހ ެތިރކ 

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 

 .ޓީ.އައި
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
 ސެކްޝަން،
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ވުރެ  އޮންނަ ގުޅުން މިހާރަށްއެކު ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ 1.2.10
 .ލުވުން ބޭއްވުންދަބަދަހިކުރުމަށް ސިލްސިލާ ބައް 

     

ބައްދަލުވުން 
އްވަން ދާނެ ބާ

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކޮމްޕްލެއިންޓް 
ސް، 

ލައިސަންސި
ންގ، 
ޕީ.އާރ، 
 ބިއުރޯ.

ނުރައްކާތަކާއި  ،ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި 1.2.11
 'ތްރެޓް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓް'ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަތުމަށް 

 .އެކުލަވާލުން
     

ރިސަރޗަށް ދާނޭ 
ުތުރެގ ، ރަދުޚަ ދ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސަލާމަތަށް މަސައްކަތްކުރާ  1.2.12
އްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިގެން ޙަސަރަ

 . މަސައްކަތްކުރުން 
     

ޓްރެއިނިންގ، 
ކޮންފަރެންސްގައި 
ބައިވެރިވުމުގެ 

 ޚަރަދު 

 ޕްލޭނިންގ
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

 ޤުދުރަތީ ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ހަލަބޮލި ހާލަތްތަކުގައާއި  1.2.13
ތަކުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ޘާ ކާރި

 .ފޯރުކޮށްދިނުން
     

ޓެކްނިކަލް އަދި 
އެހެނިހެން 

އެހީތެރިކަމަށް ދާނޭ 
 .ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސީ، .އާރު.އެމް
 އެމް.ޑީ.އެން
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ޒިންމާދާރު މަސައްކަތަކަށް 1.3
 .ހެދުން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަމަލުކުރަމުންދާ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް  1.3.1
 .ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު އިސްލާހުކުރުން

      ެބައްދަލުވުންތަކުގ
 ޚަރަދު 

ނިންގ ލޭޕް ލީގަލް ސެކްޝަން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

މުގައި ކޮމިއުނިޓީ އިސްލާހުކުރު ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް 1.3.2
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ، ނިއު މީޑިއާ އާއި ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް 

 )ވީ.އޯ.ޑީ( ބައިތައް އިތުރުކުރުން 
    ެބައްދަލުވުންތަކުގ

 ޚަރަދު 

ނިންގ ލޭޕް ލީގަލް ސެކްޝަން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އިޝްތިހާރުކުމުގެ ގައިޑްލައިން މުރާޖަޢާކުރުން  1.3.3

   ަލުވުންތަކުގެ ބައްދ
 ޚަރަދު 

ލީގަލް 
 /ސެކްޝަން 

ނިންގ ލޭޕް
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރުން 

އަމިއްލަ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް ކޮމިޝަނުން   ގެބްރޯޑްކާސްޓަރުން 1.3.4
 .މޮނިޓަރ ކުރުން

 

     

 ގމޮނިޓަރިން 
 އެނަލިސިސް

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް 
/  ސެކްޝަން 

މޮނިޓަރިންގ 
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
 ސެކްޝަން 

ކޮމިޝަންގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ  1.3.5
 .ފްރޭމްވޯކެއް އެކުލަވާލުން

 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
 ންސިންގލައިސަ

 

ދުމަތަށް ޚި ގބްރޯޑްކާސްޓިން  'ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް' 1.3.6
  .ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

ދުމަތަށް ޚި ގބްރޯޑްކާސްޓިން  'ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް' 1.3.7
 .ތަޢާރަފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން

  

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
 ންސިންގލައިސަ
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ޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ބްރޯ 1.3.8
 .ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން

 

     

، ޚަރަދުކެއުން /ކޮފީ 

ޑ ެގ  ިއުތުރ ގ 

ވ ްނސް   ެއލ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ހުރިހާ 
ތަ ސެކްޝަން 

 އް

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު  1.3.9
      .ންކުރުންމޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީ

ސްޓާފް 
ޓްރެއިނިންގ 

 ،ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އައި، .ޑީ.އެން
އެމް، .ޓީ
 ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ

ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ގކޮމިޝަނުގެ މޮނިޓަރިން  1.3.10
 .ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ގކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ އެހީގައި މޮނިޓަރިން

 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ރިންގ މޮނިޓަ
 ސެކްޝަން 

އައި، .ޑީ.އެން
އެމް، .ޓީ
 ޕީ.ޑީ.އެން.ޔޫ

އޯ ސެޓިފައިޑް މުއަްއސަސާއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި .އެސް.އައި 1.3.11
 .ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުންކު

     
ސެޓްފިކޭޝަން 

 ޚަރަދު 
އެޑްމިން 
 ސެކްޝަން 

 

ތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ހަމަ   1.3.12
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަހަރީ ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓެއް 

 . އެކުލަވާލުން
     

ކޮމްޕްލެއިންޓް  ލިޔެކިޔުން 
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
 ސެކްޝަން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސްގެ ދަށުން  1.3.13
 . އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން

     
ންސަލްޓަންސީ ކޮ

 ޚަރަދު 
ޕްލޭނިންގ  ލީގަލް ސެކްޝަން 

 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  1.3.14
އްޤުތައް ހިމާޔަތް ޙަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ

      . ކުރުމާބެހޭ ގައިޑްލައިން އެކުލަވާލުން 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
، ޚަރަދު

އް  ުލުވުމެގ ބ  ދ 

ިއެގ    ޚަރަދު ސ 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 
ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

މިނިސްޓްރީ 
އޮފް 

ޖެންޑަރ، 
.ސީ.އާރު.އެޗް

 އެމް
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ރީބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން /ބްރޯޑްކާސްޓް   1.3.15
 .ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފް ކުރުން

 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
، ޚަރަދު

ުތުރފ ތު  ުރެގ ދ 

 ޚަރަދު 

ލީގަލް، 
ގ ލައިސެންސިންގ
 ސެކްޝަން 

 އޭ.ޖީ.އެލް

 -ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުގައި އީ 1.3.16
ޓްރެއިނިންގ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް ޓްރެއިނިންގ މޮޑިއުލްސް 

 . ތައްޔާރުކުރުން

 

     

ޕްލޭނިންގ  
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެޑްމިން 
 /ސެކްޝަން 
ޕީ.އާރު 

 ޝަން ސެކް

ހިތާމަވެރި  ،ކާރިޘާ ޤުދުރަތީ)ގެ ޓެލެވިޜަންއެޑިއުކޭޝަނަލް  1.3.17
ޚިދުމަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ( ޕާލިމެންޓަރީ، ތިމާވެށި ، ހާދިސާ

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތް ދޭފަރާތްތަކާ އަދި 
ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކްޝަން ޕްލޭން 

 . ލަވާލުންއެކު

     

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
، ޚަރަދުސައިގެ 

ްނސ   ްލޓ  ޮކްނސ 

 ފ  

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ގުޅުންހުރި 
އިދާރާތައް، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ

ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ފުރުޞަތު  1.3.18
 .ހުޅުވާލާ މިކަމަށްޓަކައި ލައިސަންސް ދޫކުރުން

     
ލައިސަންސިންގ  

 ސެކްޝަން 
ލީގަލް 
 ސެކްޝަން 

ޝަނުން ޚިދުމަތް ކޮމިކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ  1.3.19
ގޮތް  ނޭގެންދެވޭ  އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ 

     .ދަތުރުކުރުން ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ބައްދަލުވުމަށް ދާ ، ފީ

ޚަރަދު، 
ފަތުރުގެ ދަތުރު 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އަމާރކް/ 
ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރޒް 
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ގޮތުން ގުޅޭދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ  ޚާބުގެ ންތިއި 1.3.20
ކަމާބެހޭ މާހިރަކާއެކު  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

 .ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ދަތުރުގެ  ފީ،
މީޓިންގ ، ޚަރަދު

 ކޮސްޓް 

ޕްލޭނިންގ 
 ސެކްޝަން 

ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

އްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ޙަރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އިންސާނީ ބް 1.3.21
ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ 

ކޮންޓެންޓް މޮނިޓަރިންގ އެނަލިސިސްއެއް  އެހީތެރިކަމާއެކު 
 .ހެދުން

     

މޮނިޓަރިންގ  ޚަރަދު ޗް ރރިސާ
 ސެކްޝަން 

.ސީ.އާރު.އެޗް
 އެމް

 ކުރުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން.ނޫސްވެރިން އެކްރެޑިޓް 1.3.22 

  
    

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ޚަރަދު 

ލައިސަންސި ލީގަލް ސެކްޝަން 
ންގ 

 ސެކްޝަން 

ލާމެހިފައިވާ ދުނިޔޭގެ  1.4
ބައިވެރިވުން 
 .އިތުރުކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ / ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާސަރަޙައްދީ އަދި 1.4.1
      .ތަކުގައި ކޮމިޝަން ބައިވެރިވުންޖަމާޢަތް

ދަތުރުފަތުރުގެ 
ވ ްނސް ، ޚަރަދު  ެއލ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ /ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިއާ 1.4.2
      . ގައި ކޮމިޝަން ތަމްސީލްކުރުންކު ފޯރަމްތަ

ދަތުރުފަތުރުގެ 
ވ ްނސް ، ޚަރަދު  ެއލ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

ޔަންގެ ފުލް އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޔޫނި 1.4.3

      . މެމްބަރޝިޕް ހޯދުން
އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެމްބަރޝިޕް ފީ 

ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ   1.4.4
      . ންޓްގެ ފުލް މެމްބަރޝިޕް ހޯދުންޑިވެލޮޕްމަ

އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެމްބަރޝިޕް ފީ 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ފައިނޭންސް 
 ސެކްޝަން 
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މުޖުތަމަޢުގައި  ޤްވާމީއަދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިނަލް 1.4.5
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަމްސީލްކުރާނެ އިސްފަރާތަކީ 
ކޮމިޝަންކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

 . މަސައްކަތްކުރުން 

     

އިންޓަރނޭޝަނަލް  
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

 

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  1.4.6
މަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ނޫސްވެރިންގެ ސަލާ

ބައިނަލަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ފަންނީ އަދި 
 . އެހީތެރިކަން ހޯދުންހިންގުމުގެ 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ފީ، 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 
 ޚަރަދު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

 

އުލޭޓްކުރުމުގައި ބޭރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ރެގި 1.4.7
ޤައުމުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި 
 ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރުމަށާއި ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން 

ބޭރު  އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއިބައިނަލްކަމާގުޅޭ ތަމްރީންކުރުމަށް 
 . ޤައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދުން

     

ދަތުރުފަތުރުގެ 
ވ ްނސް ، ދުޚަރަ  ެއލ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

އެމްބަސީ، 
ކޮމިޝަންތައް

އެހީދޭ ، 
 ޖަމާއަތްތައް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން  1.4.8
ބޭރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެޓޭޗްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

 . ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން
     

ރުފަތުރުގެ ދަތު
އެލަވަންސް، ، ޚަރަދު

 ޕްރޮގްރާމް ފީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ބޭރުގެ 
ބްރޯޑްކާސްޓަ 

 ރުން 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށާއި މި  1.4.9
ދަރިވަރުންނަށް ތަމްރީން ސްކޫލް ދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

ލަރނިންގ ގްލޯބަލް -ސެލްފްޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިސޯސަސް ހިމެނޭ 
 ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން -އީ

     

ޓެކްނިކަލް 
އެހީތެރިކަން، 
ސެޓަޕް، 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ރިލޭޝަންސް 
 ސެކްޝަން 

ޓީ .އައި
ސެކްޝަން، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ
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 ރިސޯސަސް /އިންޕުޓް
ހިންގާނެ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް  2.1
 ކުރުން  ޤާއިމްފަހި ސިނާއަތެއް 

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން  2.1.1
 ،ނައްތާލާ އްކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަޓް ބްރޯޑްކާސް

 .ބަދަލުކުރުން އްލައިސަންސްގެ އުސޫލުތަ
     

ލައިސެންސި ލީގަލް ސެކްޝަން  ..ޓެކްނިކަލް
 ގންގ

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް  2.1.2
 .ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކުރުން ކުރުމާޤާއިމްކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް 

     
ކޮންސަލްޓަންސީ 

 ، ޚަރަދު
ސްޓޭކް  ލް ސެކްޝަން ލީގަ 

 ޑަރުން ހޯލް

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ބްރޯޑްކާސްޓް ރީ 2.1.3
 .ކުރުންޤާއިމްކުރެވޭނެ އުސޫލު 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 ޚަރަދު 

ސްޓޭކް  ލީގަލް ސެކްޝަން 
 ހޯލަޑަރުން 

 ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގައި ންސްގެ ޚިދުމަތްމީޑިއާ ޑިޖިޓަލް ކޮންވަރޖަ 2.1.4
ތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން  ޤައުމުބޭރުގެ 

 .ބައިނަލަޤްވާމީ ފޯރަމްއެއް ބޭއްވުން
     

، ޚަރަދުފޯރަމް 

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިން 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
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ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ބެހޭ ތަމްރީން  އާ" މޯބައިލް ޖަރނަލިޒަމް " 2.1.5
 ހޯދައިދިނުން 

     
ޓްރެއިނިންގ 

 ،ޚަރަދު
ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ

ފެންވަރު މިނެކިރުމަށް އޯޑިއަންސް  ދުމަތުގެ ޚި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  2.1.6
 1އެކުލަވާލައި، ކޮންމެ އަހަރަކު  ގޮތެއް ސާރވޭއެއް ކުރާނެ

 .ކުރުން ސާރވޭއެއްޑިއަންސް ފަހަރު އޯ
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްޗ ، ޚަރަދު ިރސ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ޕީ.އާރ

ދުޅަހެޔޮ ވާދަވެރިކަން  2.2
 ކުރުން ޤާއިމް ސިނާއަތުގައި

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އިންޑަސްޓްރީގެ އަގުތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް  2.2.1
ރޭޓިންގގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑަސްޓްރީ 

 އެކުލަވާލުން ލެއް އުސޫ
     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
ްޗ ، ޚަރަދު ިރސ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ސްޓޭކް 
 ހޯލްޑަރުން 

ހަމައެއްގައި  އިގްތިސާދަށް ބަލައި ސިނާއަތުގެ އަގުތަށް އެއް 2.2.2
 ކޮށް އަމަލުކުރަން ޤާއިމް ހިފަހައްޓައި މޮނިޓަރކުރާނެ އުސޫލެއް

 .ފެށުން
     

މޮނިޓަރ ކުރާނެ 
އުސޫލެއް 

އެކުލަވާލުމަށް 
 ޚަރަދު ބޭނުންވާ 

ލީގަލް، 
 ގލައިސެންސިންގ
 ސެކްޝަން 

 

ލިސްޓަޑް އިވެންޓްސް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ އިވެންޓްސްތައް  2.2.3
 . ކުރުންޤާއިމްބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް 

     

އުސޫލު 
އެކުލަވާލުން، ފޯރަމް 

ްލ ެމޓ  ، ޚަރަދު ިރއ 

 ޮކްސޓް 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 
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 އިތުރު ފުރުސަތު 2.3
 ސިނާއަތެއް ނަފާވެނިވި
 އުފެއްދުން 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ރިބްރޯޑްކާސްޓަރުން އަދި  2.3.1
ހަރަކާތްތެރިވާ އެފަރާތްތަކުގެ ޕާރޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި 

އަދި ންޝަލް ފައިނޭސިނާއަތުގެ ހޯދައި، ލޫމާތު ޢުފަރާތްތަކުގެ މަ
 . ހެދުން ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓެއް

     

އޮޑިޓް ފީ، އިތުރު 
، ޚަރަދު

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ލައިސެންސި
ލީގަލް ، ންގ

 ސެކްޝަން 

އަދި މެދުފަންތީގެ  ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި 2.3.2
އީ .އެމް.ނުމަށް އެސްއެހީތެރިކަން ހޯދައިދި  ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ

 .ބޭންކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން
     

ޕްލޭނިންގ  
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 ބީ .އެމް.އެސް

ސީ ހުއްޓުވުމަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކޮންޓެންޓް ޕައިރަ 2.3.3
 ވޯލްޑް އިންޓަރލެކްޗުއަލް)މަސައްކަތްކޮށް އެކަމަށް ވައިޕޯ 

ތެރިކަން ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އެހީ( ޕްރޮޕަޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން 
 .ހޯދުން

     

ކޮންސަލްޓަންސީ 
 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 

 

 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 
ކޮމްޕްލެއިންޓް 

ސް 
 ސެކްޝަން 
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 ރިސޯސަސް /އިންޕުޓް
 ހިންގާނެ 

 ޑިޕާރޓްމަންޓް 
އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

ތަހުޒީބުވެފައިވާ  3.1
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންތަކެއް 

 ކުރުން ތަރައްޤީއުފައްދައި 

ދަތުރުތައް ބޭރުން ތަޖުރިބާގެ  ރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެއިންބް 3.1.1
 .ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

     

، ޚަރަދުދަތުރުގެ 

 ޓްރެއިނިންގ ފީ 
ޕްލޭނިންގ 

 ޕާޓްމަންޓް ޑި
ބޭރުގެ 

ބްރޯޑްކާސްޓަ 
ރުން، 

އެމްބަސީ، 
 ކޮމިޝަންތައް

 ރާއްޖެ  ކޮންޓެންޓްތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފްރެންޗައިޒް  3.1.2
ގެނައުމަށް އެހީތެރިވެދީ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް 

 .މަސައްކަތްކުރުން 
     

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 ،ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އިންޓަރނޭޝަ 
 ނަލް

 ބްރޭންޑްތައް 

އި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރުމަށްޓަކަ 3.1.3
      .ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
ޔޫ، .ބީ.އޭ

 އަމާރކް

ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެތިކްސް  ންސްބްރޯޑްކާސްޓް ލައިސަ 3.1.4
      ގ ދިނުން ޓްރެއިނިން 

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 
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4 
ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ޤުދުރަތީ 3.1.5
" ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސް"

ހުރި ފަރާތްތަކާ ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅުން
، އެފް.ޑީ.އެން.އެމް، ސީ.އެމް.ޑީ.އެން)މަޝްވަރާކުރުން 

 (ސީ.އާރު.އެމް

     

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ތައް ޚަރަދުސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، ލީގަލް 

 ސެކްޝަން 

.އެމް.ޑީ.އެން
 /ސީ

.ޑީ.އެން.އެމް
އެފް 

 ސީ.އާރު.އެމް/

ކުގައި ކުއްލި ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަ ޤުދުރަތީ 3.1.6
އިންޒާރުދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ޤައުމީ ހޮޓްލައިންގައި ކޮމާޝަލް 

 .ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ހިމެނުން
     

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ތައް ޚަރަދުސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

.އެމް.ޑީ.އެން
 ސީ

ކާރިޘާތަކާއި ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ކުއްލި އިންޒާރުގެ  ޤުދުރަތީ 3.1.7
އް ދިވެހި ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިތުރުން މެސެޖުތަ

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

އުރުދޫ، ސިންހަޅަ، ބެންގޯލީ، ތަމަޅަ، ހިންދީ އަދި ތައި، 
 (ބަހާސާ

     

ބައްދަލުވުމުގެ 
 ތައް ޚަރަދުސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

.އެމް.ޑީ.އެން
 ސީ

ކާރިޘާތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް   ޤުދުރަތީ 3.1.8
 .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

.އެމް.ޑީ.އެން
 /ސީ

.ޑީ.އެން.އެމް
އެފް 

 ސީ.އާރު.އެމް/

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތް  3.1.9
      .ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ
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5 
ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

ޤުތައް ހިމާޔަތް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހައް 3.1.10
 .ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޖެންޑަރ 
މިނިސްޓްރީ، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ

ކުރުމާއި އްޤުތައް ހިމާޔަތްޙައިންސާނީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  3.1.11
ހެޔޮވެރިކަމުގެ އުސޫލުތަކަށް ކުރުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް 

      .އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޔޫއެންޑީޕީ، 
.ސީ.އާރ.އެޗް

އެމް، 
ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ

 ޔޫ،.ބީ.އޭ

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ޚާއްސަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި  3.1.12
އްޤުތައް ހިމާޔަތް ޙަދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ނުކުޅެ

 .ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޖެންޑަރ 
މިނިސްޓްރީ، 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ

އެއްވެއުޅުމާއި ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ބްރޯ 3.1.13
      .ކަވަރުކުރުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ

 އާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ޖަރނަލިޒަމްއިންވެސްޓިގޭޓިވް  3.1.14
      .ހިންގުން

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެމް، .ޓީ
 އޭސީސީ

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން  3.1.15
 .ތަމްރީންކުރުން

     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

، ޚަރަދު

ުތުރެގ  ުތުރފ  ދ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ،.ބީ.އޭ



 
2

6 
ން / މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްާކސްޓިންގ ކޮމިޝަ  2026 – 2022ސްޓްރެޓެޖިކް އެްކޝަން ޕްލޭން   

 

ދުވަސްވަރު ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާބެހޭ ތަމްރީން  ޚާބުގެއިންތި 3.1.16
      ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އައި، .ޑީ.އެން
 އެމްބަސީތައް 

 ކޮންޓެންޓްސް ދިވެހި ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އުފެއްދުންތެރި 3.1.17
އުފައްދާ ފްރީލާންސް ފަންނާނުންނަށް ފުރުސަތު ހޯދައިދީ 

 ފްރިލާންސް ކޮންޓެންޓް މާރކެޓްއެއް އުފެއްދުން 
     

ބައްދަލުވުން، 
އިވެންޓްސްގެ  

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

 އޭ.ސީ.އެން

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ  3.2
ފަންނުވެރިކަމާއި 

ދީ ހުނަރުވެރިކަން އިސްކަން 
 .ފުރުސަތު އިތުރުކުރުން

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ މިންވަރު  3.2.1
 ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެނަލިސިސް ރިޕޯޓެއް ހެދުން 

 

     

ކޮންސަލްޓަންސީ، 
މެޓީރިއަލް 

 ތައް ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
ލައިސެޑިޕާޓްމަންޓް،
ގ ންސިންގ
 ސެކްޝަން 

މޮނިޓަރިންގ 
 ސެކްޝަން 

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީންގެ  3.2.2
 .ފުރުޞަތުތައް  ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދައިދިނުން

 
     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 އެލަވަންސް ، ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އެމްބަސީ، 
ބޭރުގެ 

ކޮމިޝަން، 
އެހީދޭ 

ތްތައް، ފަރާ
ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ

 ޔޫ.ބީ.އޭ

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް މުއްސަނދި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮމިޝަންގެ  3.2.3
އަދި ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާއަށް  ފަރާތުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ

 .ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
     

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ،ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ
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ކްރިއޭޓިވް ކޮންޓެންޓް ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން  3.2.4
      ބްރޯޑްކާސްޓްރުން ތަމްރީނުކުރުން.

ޓްރެއިނަރ، 
ޓްރެއިނިންގ ގެ 

 ޚަރަދު 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑީ، .ބީ.އައި.އޭ
 ޔޫ.ބީ.އޭ
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 ރިސޯސަސް /އިންޕުޓް
ހިންގާނެ 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް 

އެހީވާނެ 
 ފަރާތް 

ތަކަށް ޤާނޫނުދާއިރާގެ  4.1
 ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުން 

 ކެމްޕެއިނެއް ތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޤާނޫނު 4.1.1
 . ންހިންގު

     

ޕްރޮޑަކްޝަން، 
މެޓީރިއަލްސް، 
ހަރަކާތްތަކުގެ 

މީޑިއާ ، ޚަރަދު
ޕްރިންޓިންގ ، ޚަރަދު
ދަތުރުފަތުރު ، ޚަރަދު

އަދި 
ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ޚަރަދު ސައިގެ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް،

ޕީ.އާރު 
 ސެކްޝަން 

ލީގަލް 
ސެކްޝަން، 
ކޮމްޕްލެއިންޓް 
ސް އަދި 
ލައިސެންސި

 ންގ
 ސެކްޝަން 

ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތުދީ،   4.1.2
 . ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

     
ކޮމިޝަނަރުން،  

 ޕީ.އާރް
 ބިއުރޯ

އިން ސްޕޮޓްސްތައް ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކެންޕެ/ޓީވީ  4.1.3
 .ންއެއަރ ކުރު  ތައްޔާރުކޮށް ރާއްޖޭގެ ޗެނަލްތަކުގައި އޮން

     

ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި 
 ޚަރަދު މީޑިއާ 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް،

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 
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 .ކޮމިޝަނުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއެއް ލޯންޗްކުރުން  4.1.4
      ޓީ.އައި ޕީ.އާރ .

 ސެކްޝަން 

ބިނާކުރުވަނިވި  4.2
ފާޑުކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ 

 މުޖްމަތަޢުއެއްއިހްތިރާމްކުރާ 
 .ންއުފެއްދު

 

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މި  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި 4.2.1
ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އަތޮޅުތަކަށް 

      . ދަތުރުކުރުން

ޓްރެއިނިންގ 
، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
 އެލަވަންސް ، ޚަރަދު

ޕްލޭނިންގ 
ޑިޕާޓްމަންޓް، 

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 

.އައި.ސީ.ންއެ
ޓީ، 

ކައުންސިލްތަ 
އް، މިނިވަން 
 މުއައްސަސާ 

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި  4.2.2
 މިންގަނޑާބެހޭ ޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސުލޫކީ ޚި

      .މަޢުލޫމާތުގެ ވަރކްޝޮޕްތައް ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުން

ޓްރެއިނިންގ 
، ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރުގެ 
މެޓީރިއަލް ، ޚަރަދު

 ޚަރަދު 

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 

ޕްލޭނިންގ 
 ޑިޕާޓްމަންޓް،

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން  4.2.3
 . އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ މިނީ ކެމްޕެއިނެއް ހިންގުން

     

، ޚަރަދުކެމްޕއިންގެ 

، ޚަރަދުމީޑިއާ 

އެމް .އެސް
 އެޑްވަޓައިޒިންގ

 ޕީ.އާރ
 ސެކްޝަން 

 

 


