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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ޤައުމީ ބޭނުންވާ  ކުރިެއރުވުމަށް  ދާިއރާތައް  ޓެކްނޮލޮީޖގެ ސައެންސާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި، ދިވެހިރާއްޭޖގައި .1
 .ހިންގުން ަކނޑައަޅައި ސިޔާސަތުތައް  ާދއިރާތަާކގުޅޭ އެ އެކުަލވާަލއި، ތަޞައްވުރު 

ރައްކާުކރުމުެގ   ޑޭޓާ،  ޑޭޓާ އިންޓަގްރޭްޓ ކުރުމާއި، ޑޭޓާ މެނޭޖްކޮށް  ޤާއިމްުކރުމާއި،  ސެންޓަރުަތއް  ޑޭޓާ  ދައުލަތުގެ .2
 ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ހިންގުން.

 އިންްފރާސްޓްރަްކޗަރ ބޭނުންވާ  ރާއްެޖއަށް އިންދާއިރާ  ޓެކްޮނލޮޖީގެ  ސައެންާސއި، ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި، .3
 .ހިންގުން ކަނޑައަޅައި  ސިާޔސަތުތައް ބިނާކުރުމުގެ

 ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަން  ޕެސިފިކް އޭޝިޔާ އާއި،( ޔޫ.ޓީ.އައި) ޔޫނިއަން ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް .4
 ޚިދުމަތާބެހޭ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަނުގެ  ރާއްޖޭގެ  އުސޫލުތަާކއެއްގޮތަށް  ކޮންވެންޝަންތަކުގަިއވާ( ޓީ.ޕީ.އޭ)

 .ހިންގުން ކަނޑައަޅައި ސިޔާސަތުތައް

 ޕޯސްޓުގެ  ރާއްޖޭގެ  އުސޫލުތަާކއެއްގޮތަށް ކޮްނވެންޝަންތަުކގައިވާ(  ޔޫ.ޕީ.ޔޫ)  ޔޫނިއަން  ޕޯސްޓަލް   ޔުނިވަރސަލް  .5
 .ހިްނގުން ކަނޑައަޅައި ސިޔާސަތުތައް ޚިދުމަތާބެހޭ

 ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި  ހާސިުލކުރުމަށް، ލަނޑުދަނޑިތައް ތަރައްީޤގެ އެކަށައަޅާ  ޕްލޭންަގއި ތަަރއްޤީގެ  ޤައުމީ .6
 .ތަންީފޒުކުރުން އެކުަލވާލައި  މާސްަޓރޕްލޭން  ޓެކްޮނލޮޖީގެ ސައެންސާއި

 މަޝްރޫޢުތައް  ބޭނުންވާ ހިންގަން ސަރުކާރުން ދާއިރާތަކުން ޓެކްނޮލޮީޖގެ ސައެންސާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި، .7
 .ހިންގުން ރާވައި 

 މާޙައުލާ   ރާއްޭޖގެ  މަތިކުރުމަށްޓަަކއި  ދުވަހަށް  އަނެއް  ެއއްދުވަހުން  ފެންވަރު  ދިިރއުޅުމުގެ  ަރއްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ .8
 ރާއްޖެއަށް  ވަީސލަތްތައް  އެފަދަ ހޯދައި، ވަސީލަްތތައް އުފައްދައިދޭ ހަކަތަ ކަރަންޓްފަދަ އިލެކްްޓރިކް  ގުޅޭ

 .ުކރުން ގުޅިގެން ފަާރތްތަކާ ކަމާބެހޭ  ަތއްކަންތައް ކުރަންޖެހޭ  ތަޢާރުފުކުރުމާބެހޭގޮތުން 

 ކަމާބެހޭ  ދިރާސާަތއްކޮށް، ވަޞީލަތްތަކާެބހޭ އުފެއްދިާދނެ ަހކަތަ ރައްެޓހި ތިމާވެއްޓާ  ާމހައުާލގުޅޭ ރާއްޖޭގެ .9
 .ތަާޢރުފުުކރުން ޖެއަށްރާއް ވަޞީލަތްަތއް އެފަދަ  ފަރާތްތަކާގުޅިގެން

 ޓެކްނޮލޮޖީއާެބހޭ އެފަދަ ތަޢާރުފުކުރުމާއި، ރާއްޖެައށް ޓެކްނޮލޮޖީ އައު  ބޭނުންވާ  ަތރައްޤީއަށް ރާއްޖޭގެ .10
 .ކަނޑައެޅުން މިންގަނޑުތައް

 ޓެކްޮނލޮޖިސްޓުން ސައެންސްެވރިންނާއި ދިރާާސކުރާނެ ޓެކްނޮލޮޖީާއގުޅޭ ސައެންާސއި ދާިއރާތަކުން އެކިއެކި .11
 އުފައްދައި، ތަރައްީޤކުރުން.

 ފެްނވަރު  ޚިދުމަތްތަުކގެ  ދޭ  ރާއްޖޭަގއި   ރޮނގުން  ރޮނގު   އެކި   ުކރިއަުރވައި،  ޓެކްނޯލޮޖީ   ކޮމްޕިއުަޓރ  ރާއްޖޭގައި  .12
 .ހޯދުން ގޮތްތައް  މަތިކުެރވޭނެ ބޭނުންކޮށްގެން  ޓެކްޯނލޮޖީ ކޮމްޕިއުޓަރ

 އެ ފުޅާކުރުމަށް، ދަުއރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަިއންސާއި ކޮމިއުނިކޭޝަާނއި، ތަރައްީޤގައި އިުކރިއެރުމާ  ރާއްޖޭގެ .13
 ޭހލުންތެރިުކރުވުން. އަުހލުެވރިކޮށް، މީހުން  ދާއިރާތަކަށް
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 ސައެންސާއި  ހިފުމަށްޓަކައި، ބޭނުން ޓެްކނޮލޮޖީގެ ަސއެންސާއި ފައިދާުކރަނިވިގޮތަށް އެންމެ ރާއްޖެއަށް .14
 .ހިތްވަރުދިނުން ދިރާސާަތއްކުރުމަށް އެފަދަ  ދިރާސާތައްުކރުމާއި، ދާިއރާއިން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ

 ފައުންޑޭޝަން ސައެންސް  ޤައުމީ  ޤާއިމުކުރާ  ކުރިެއރުވުމަށް  ކޮށްތަަރއްޤީ ދާއިރާ ެގ ލޮޖީެޓކްނޯ ސައެންސާއި .15
 .ހިންގުން ޤާއިމުކޮށް

 އިންކިއުބޭޓަރަތއް ސެންޓަރުތަާކއި އިންަޓރެކްޓިވް  ާޕކްތަކާއި  ޓެކްޯނލޮޖީގެ ސައެންާސއި، ރާއްޖޭގައި  .16
 .ހިންގުން ޤާއިމުކޮށް ތަންތަން މިފަދަ ކަނޑައަޅައި، ސްޓްރެޓަޖީތައް  ިސޔާސަތުތަކާއި  ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ

 ެއކުލަަވއިލައި، ސްޓެެރޓެޖީތައް ިޑވެލޮޕްމަންޓަށް އެންޑް ރިސާޗް  ދާިއރާއިން ޓެކްޮނލޮޖީގެ ސައެންސާއި .17
 .ދިނުން ގްާރންޓް ގެ މަސަްއކަތްތައްކުރުމަށް ޑިެވލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިސަރޗް 

 ހޯަދއި،( ްގރާންޓް) އެހީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުިރއެުރވުމަށް ދާިއރާ ޓެކްޮނލޮޖީގެ ަސއެންސާއި ރާއްޖޭގައި .18
 .އިތުުރކުރުން ވަޞީލަތްތައް  ޓެކްޮނލޮޖީގެ ސައެންސާއި

 ސިޔާސަތުތައް   ތަރައްީޤކުރުމުގެ   ވަސީލަތް   އިްނސާނީ  ދާިއރާއިން  ޓެކްނޮލޮޖީގެ   ސައެންސާއި،  ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި، .19
 .ަތންފީޒުކުރުން ސިޔާސަތުތައް  އެ  ފަރާތްތަާކގުޅިގެން ކަމާބެހޭ ކަނޑައަޅައި،

 ގޮތުންތަރައްީޤކުރުމާބެހޭ  ވަީސލަތް  އިންސާނީ  އިން ދާިއރާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ަސއެންސާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި، .20
 .ހިްނގުން ރާަވއި ޕްރޮްގރާމްތައް ކަްނ އިތުުރކުރުމުެގ ހޭލުންތެރި

 ަތރައްޤީކޮށް  ހިމަނައި،  ނިޒާމުގައި  ތަޢުލީމީ   ާރްއޖޭގެ  ާދއިރާތައް   ޓެކްޮނލޮޖީގެ  ސައެންާސއި،  ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި، .21
 .ޯފރުކޮށްދިނުން މަޢުލޫމާތު ،އެހީތެިރވެ ކަމާބެހޭ ފަާރތްތަކަށް މަސަްއކަތްތަކުގައި ުކރެވޭ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަަކއި

 ެއކުލަަވއިލާ  ހާސިލުުކރުމަށް ަލނޑުދަނޑިތައް ަތރައްޤީގެ  ެއކަށައަޅާ ޕްލޭންގައި  ތަަރއްޤީގެ  ޤައުމީ .22
 މަޝްރޫޢުތަާކއި، ހިންގާ  ދަށުން  މާސްޓަރްޕލޭންތަކުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ަސއެންސާއި ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި
 .އިުތރުކުރުން ހޭލުންތެިރކަން ޢާންމުންގެ ޙަރަކާތްތަކާމެދު

 ލަފަާއއި ފަންނީ  ބޭނުންވާ  ފަރާތްތަކަށް  ަކމާބެހޭ ދާިއރާއިން  ެޓކްނޮލޮޖީގެ  ަސއެންސާއި، ކޮމިއުނިކޭޝަނާއި، .23
 .މަޝްވަރާދިނުން

 ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން ފަރާތްަތކާ ބޭރުގެ  ރާްއޖޭން ާރއްޖެއާއި، ގުޅުންުހރި، މަަސއްކަތްތަކާ  މިނިސްޓްރީގެ .24
 . ުކރުން ކަންތައްތައް

 މުޢާހަދާތަކާއި ބައިަނލްއަޤުވާމީ  ދާއިރާއިން ެޓކްނޯލޮޖީގެ  އެންޑް ސައިންސް ކޮމިއުނިކޭޝަން، .25
 އެއްބަްސވުންތަކަށް މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކުަގއި ރާއްޖޭެގ ފަރާތުން ަބއިވެިރވުމާިއ، މި 

 ދިވެހި  ދަށުން  ގެ އެއްބަސްވުންަތކު މުޢާހަދާތަކާއި ިމ  ކުރުމާއި، ކަންތައްތައް  ުކރަންޖެހޭ  ރުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކު
 .ވިަލެރސްކުރުން ހިްނގައި ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ސަރުކާުރގެ

 .ބެެލހެއްޓުން ހިންގައި  ކަންތައްތައް  ހިންަގންޖެހޭ ގޮތުން  ޤާނޫނީ ގުޅިގެން  މަސަްއކަތްތަކާ މިނިސްޓްރީގެ .26

 އެންޑް ސައެންސް ޮކމިއުނިކޭޝަން، އޮފް  މިނިސްޓްރީ ހިނގަމުންދާނީ، ތަންތަން ތިރީގައިމިވާ
 .ދަށުންނެވެ ޓެކްނޯލޮޖީގެ
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 އޮޯތރިޓީ އޮްފ މޯލްޑިވްސް  ސްކޮމިއުނިކޭޝަން .1

 ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  ނޭޝަނަލް .2

 މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް  

ވަަނ މާއްދާެގ   16)ކޮިމއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓ ޮއފް މޯލްޑިވްސްެގ ޤާނޫނު(ެގ    2015/42ނޫނު ނަންބަުރ  ޤާ
ދަށުން ކޮމިއުނިކޭޝަންްސ އޮޯތރިީޓ އޮްފ މޯލްޑިވްސްެގ ަމސައްކަތްތަކުެގ ގޮތުަގިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ ކަންތައްތަްއ 

 .ތިރީގައި ިމވަނީއެވެ

 .ތިރީަގއިވާ މަަސއްަކތްތައް ކުރުންޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ދާއިާރއާ ގުޅޭގޮތުްނ  .1

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮޯތރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްެގ ޤާނޫނާ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަާނއި  ()ހ
 .ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ކަންކަްނ ެރގިއުލޭުޓކުރުން

 .ކޮށްދިނުންޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާިއ އެހީެތިރކަން ފޯރު (ށ(

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ ދާއިާރ ަތރައްޤީުކރުމަށް ހިްތވަރުދީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނެގ  ނ((
 .ޞިނާޢަތު ކުރިެއރުވުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ޞިނާޢަާތ ބެހޭގޮތުްނ ނުވަަތ ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތަާކ ބެޭހގޮތުްނ  ރ((
ނުވަތަ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަްށ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ބަަލއި، ފިޔަވަޅު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ  

 .އެޅުން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތުަގއި، ހަމަހަަމ އަދި ވާދަެވރި ވެށްެޓއް ޤާއިމުކޮްށ  (ބ(
 .ކުރިއަުރވައި ަތރައްޤީުކރުން

 .ގެ ވާަދވެރިަކމާ ދެކޮޅު ކަންތައްތަްއ ހުއްުޓވުންޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ދާއިާރގައި ހިނގާ ވިޔަފާރީ  (ޅ(

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްަތކަށް ލައިސަންްސ ދޫުކރުމާއި، ކަމާގުޅޭ އެނޫންވެސް ކަްނކަން  ކ((
 .ހިންގައި ެބލެހެއްޓުން

ެހއްޓުމާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގުަތއް ފާސްުކރުމާިއ އަުގ ކޮންްޓރޯލްުކރުމާއި، ކަމާބެޭހ ކަންކަްނ ބެލެ އ((
ލައިސަންސް ދޫުކރެވޭ ފަރާތްތަުކގެ ަލއިސަންސާ ގުޅިގެން ާމލީ ގޮތުން ބަަލހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހަިއ 

 .ކަންކަން ބަލަަހއްޓައި، ހިންގުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ޞިނާޢަތުގަިއ ޯފރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްަތކާ ގުޅޭގޮތުްނ ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްޭދ  ވ((
ދުމަްތ ދޭނެ އުސޫލުަތއް ކަނޑަައޅައި، އެ އުސޫލުަތއް ދެމެހެއްޓުމަްށ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި، ޚި

 .ބާރުއެޅުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ނަންބަރިންގ ްޕލޭންއާއި އެނޫނަސް ޓެލެކޮިމއުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގަިއ  މ((
ކަން ހިންގަިއ އިލެކްޓްރޯިނކް ަޛރީޢާއިން އެްޑރެސްކުރުމާބެޭހ އެންމެަހއި ަފންނީ އަދި އިދާީރ ކަން

 .ބެލެހެއްޓުން
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ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ޚިދުމަތްތައް ނުވަަތ ނެޓްަވރކްތައް އިންޓަރކަނެކްްޓކުރުމަްށ  ފ((
 .މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި، އެކަމާ ގުޅިގެން އުފެޭދ ދެބަސްވުންތަްއ ޙައްލުކުރުން

 .ލަިއ ފާސްކޮށް، ުހއްދަދިނުންދިވެހިރާއްޭޖގައި ބޭނުންުކރެޭވ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނ އިުކއިޕްމަންޓް ބަ (ދ(

 .ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ޚިދުމަތްތައް ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުން (ތ(

ސެޓަލައިޓްެގ ގުޅުްނ ޤާއިމުުކރުމަށް ކުރެޭވ މަސަްއކަތްަތއް ރެގިުއލޭޓުކުރުާމއި، ެއ ކަންކަން  ލ((
ންާއިއ ަކމާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާީމ ޖަމްޢިއްޔާތަްއ އިންޓަރނޭޝަނަްލ ޓެެލކޮމިއުނިކޭޝަންްސ ޔޫނިއަ

 .ނުވަތަ އިދާރާތަާކއެކު ވިަލރެސްކުރުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ަވސީލަތްތަްއ ޤާއިމުުކރުމުގަިއ ތިމާެވށި ޙިމާޔަތްުކރުމަށްޓަކަިއ އެކަީށގެންާވ  (ގ(
ތްތަކަށް ާބރުއަޅައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ެޓލެކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ޞިނާޢަތުަގއި ަޙރަކާތްތެރިާވ ަފރާ

 .ހިތްވަރުދިނުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ޞިނާޢަތާ ގުޅުންހުިރ ކަންކަާމ ބެހޭގޮުތން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ޯފރުކޮށްީދ  (ޏ(
 .އިރުޝާދުދިނުން

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާބެޭހ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުތައް ަކނޑައެޅުމުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ބަިއވެރިާވ  ސ((
ވަރު ވިަލރެސްުކރުމާއި، ޓެލެކޮމިއުނިޭކޝަނާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ފޯރަމްތަުކގައި ދިެވހިރާއްެޖ މިން

 .ތަމްސީލުކުރުން

 .ސްޕެކްޓްރަމް ބެެލހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިީރގައިާވ މަސައްކަތްަތއް ކުރުން .2

ބެެލހެއްޓުމުެގ އެންމެހަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރޭޑިއޯ ްފރީކުއެންީސ ސްޕެކްޓްރަްމ ާރވައި، ހިންގައި،  (ހ(
 .ކަންކަން ކުރުން

ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭޝަްނ އިކުއިޕްމަންޓާިއ ސްެޕކްޓްރަްމ ބޭުނންކުރުމަށް ލައިސަންްސ ދޫުކރުމާއި،  (ށ(
 .ކަމާބެހޭ ކަންކަން ެބލެހެްއޓުން

އި، އެފަަދ ރޭޑިއޯ ފްީރކުއެންސީތަކަްށ ކުރިމަތިާވ އިންަޓރފިއަރެންްސ ުހއްޓުވުމަށް މަސަްއކަތްކުރުމާ (ނ(
 .ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްަސލަތައް ތަޙްޤީޤުުކރުމާއި، ފިޔަވަޅު އެޅުން

 .ޕޯސްޓުގެ ދާިއރާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިީރގައިާވ މަސައްކަތްތަްއ ކުުރން .3

 .ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޕޯސްުޓގެ ޚިދުމަތް ޭދ ފަރާތްތަްއ ރަޖިސްަޓީރކޮށްދިނުން (ހ(

 .ަފރާތްތަކުން ޯފރުވައިޭދ ޚިދުމަތުގެ ފެްނވަރު ެބލުންޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ  (ށ(

ޕޯސްޓުގެ ދާިއާރ ެރގިއުލޭުޓކުރުމާބެޭހ ބައިަނލްއަޤްވާީމ މިންގަނޑުތަްއ ކަނޑައެޅުމުގަިއ  (ނ(
ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ދޭން ބޭނުންވާ ލަފަޔާިއ މަޝްވަރާދިުނމާއި، ޕޯސްޓާބެހޭ ބައިަނލްއަޤްވާީމ 

 .މްސީުލކުރުންފޯރަމްތަކުގައި ިދވެިހރާއްޖެ ތަ
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އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ދާއިާރާއ ގުޅޭގޮތުްނ ޓެލެކޮމިއުިނޭކޝަންގެ ދާިއރާާއ ސީާދ ގުޅޭކަންކަމުަގއި  .4
އިންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ދާއިރާ ރެިގއުލޭޓްުކރުމަށް ބޭނުންވާ ިނސްބަތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

 .އޭގެ ތެޭރގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއވެ

 .މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާގެ ެތރޭގައި އިންފޯކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ކަންކަން ރެިގއުލޭޓުުކރުން (ހ(

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންެގ ދާއިާރއާ ސީާދގުޅޭ ކަންކަމުަގއި އިންފޯޮކމިއުނިކޭޝަންގެ ޞިނާޢަތަށް ބޭނުްނވާ  (ށ(
 .ލަފަޔާއި އެހީތެިރކަން ދިނުން

 ދާއިާރއާ ސީާދގުޅޭ އިންފޯކޮމިއުނިޭކޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދިނުމާބެޭހ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ  (ނ(
 .ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުން

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިީޓ އޮްފ މޯލްޑިވްސްެގ ޤާނޫނުެގ ަދށުން ނުވަަތ އެހެްނ ޤާނޫނަކުްނ އޮތޯރިޓީްނ  .5
 .ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަްށ ބަޔާންކުާރ މަސައްކަތްތަްއ ުކރުން

ނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް ޯމލްޑިވްސްއާ ޙަާވލުކޮށްަފއިވާ މަސައްކަތްތައް ުކރުމަށްޓަކައި ނުވަަތ ކޮމިއު .6
ކުރުމަށް މަގުފަހިުކރުމަށްޓަކަިއ ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތަކާިއ، އެނޫނަސް މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަަކިއ 

 .ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން

 ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަސައްކަތްތައް އިންފޮމޭޝަން  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ  

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާީދ ތަަރއްޤީއާިއ އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޮޔަކމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭެނ ގޮތެއްގެމަތިްނ ުހރިހަިއ  .1
 . ޯފރުކޮށްދިނުންެގ ޚިދުމަތްތައް(IT)އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

 .ަބލަހަްއޓައި ތަރައްީޤކޮށް ދެމެހެްއޓުންސަރުކާުރގެ ކޮމްޕިއުަޓރ ވިއުަގ ޤާއިމުކޮށް ހިންގައި،  .2

ސަރުކާުރގެ ދާިއރާގަިއ ބޭނުންކުެރވޭ ކޮމްޕިއުަޓރ ސިސްަޓމްތަކާއި، އެޕްލިކޭޝަންަތއް ސްޓޭންޑަޑައިްޒ  .3
 ކުރުން.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ތަަރއްޤީއާއި އިޖްތިމާޢީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކަށޭނަ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީެގ  .4
އާއި، ސްޓްރެޓިޖީތަކާމެދު ކަމާެބހޭ ފަރާތްަތކަށް ލަފާ ދިނުމާއި، ަސރުކާރުްނ ކަނޑައަާޅ ޤައުމީ ޕްލޭން

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީެގ ސިޔާސަުތގެ ުމރާދު ހާސިލުުކުރމަށް ބޭނުންވާ މަްޝރޫޢުތަކާިއ ޕްލޭންތަްއ 
 .ރާވައި، ވިލަެރސްކޮށް ހިންގުން

ރާއްޭޖގައި ތަުޢލީމާއި މަޢުލޫމާތު އަދި ިވޔަފާރިުކރިއެުރވުމަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީެގ ޒަރީއާއިްނ  .5
 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން

ދައުލަތުގެ އުެފއްދުންތެރިކަން އިުތރުކޮށް، ޢާންމުކޮށް މަުޢލޫމާތުދިނުމުގެ މަގު ފުޅާކޮށް، ސަރުާކރުެގ  .6
ގަަވރންމަންޓް( -މަންޓް" )އީންޚިދުމަތްތައްދިނުން ހަލުިވކުރުމަށާއި، ރާއްޖޭަގއި "ިއލެކްްޓޯރނިކް ގަަވރ

 .ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުާކރުގެ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޕްލޭން" ތަރައްީޤކޮށް ިވލަރެސްކޮްށ ހިންގުން

ަތރައްޤީކޮށް ހަުލިވ  އިރާއްޖޭގަ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއާިއ ެއއާ ގުޅިފަިއވާ ސިނާޢީ ަމސައްކަތްތައް  .7
ރިކޮްށގެން ކަމާބެޭހ ރާތަާކއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯޮލޖީގެ އިންޑަސްޓްީރ ބަިއވެކުރުމަށްޓަކައި، ަސރުާކރުެގ ދާއި
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ޓެކްޯނލޮޖީއަށް އަންނަ ބަދަލުަތއް ދިާރސާކުރުމާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއާިއ  ތަކަށާއިސިޔާސަތު
 ްނ ކުރުން.ކަންަކން ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކާ ގުޅިގެއެއާގުޅިފައިވާ ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަްއ ތަަރއްޤީކުރުމުެގ 

ކޮމްޕިއުޓަރައިްޒ ކުރުމާއި، އިންފޮމޭޝަން ެޓކްނޯލޮީޖ ބޭނުންކޮށްގެން ހިްނގާ ކަންތައްތަކުަގއި ރާއްޖޭަގިއ  .8
ބޭނުންކުރަންވީ، އެއިަރކަށް އެންމެ އެކަށީގެންާވ މިންގަނޑުތަާކއި، "ަގއިޑްލައިން" ތަކާިއ "ބެންޗްާމކް" ތަްއ 

 .ކަނޑައަޅައި، ޢާންމުކުރުން

ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކުންނާއި، ސަުރކާރު ަބއިެވރިވާ ކުންފުިނތަކުން  ހުށަހަޅާ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަްމ  .9
 .ޕްލޭން" ބަަލއި، އެޕްލޭންތަްއ ހިްނގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކަށާއި، އަމިްއލަ ަފރާތްތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީެގ ދާިއރާއިްނ ލަފަާއިއ  .10
 .ނުންމަޝްވަރާދި

ވިލަރެްސކުރެިވގެން ލާމެހިފައިާވ ގޮެތއްގަިއ އިންފޮމޭޝަްނ ސިސްޓަމްސް ަތރައްޤީކޮށް، ހިންގައި،  .11
 .ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަރުާކރުެގ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްްސ ސަރޭވ ކުރުން

___________________ 
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