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 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ 

ކާއިނާތުގެ ވެރި ރައްުބ އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި ކައު ކުރައްވައި، އެަބއިމ ހުން ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމުގެ އިލްމާއި ހުނަރު ލެއްވެވި  
އިންސާނުންނ   هللا  ޭބނުންކޮށް  ހެޔޮގޮތުގައި  ހުނަރު  އިލްމާއި  އަދި  ކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ހަމްދާއި  ވަތައާލާއަށް  هللا ސުބްހާނަހޫ 

ނަިބއްޔާ  މާތް  އުއްމަތުގެ  މި  ދެއްވި  އުގަންނައި  ކުރާނެގޮތް  މަހުލޫގުކަން ސާިބތު  މާތް  އެންމެ  ލެއްވެވި  ވަތައާލާ  ސުބްހާނަހޫ 
އިހި ވަސައްލަމައަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުއާ ދަންނަވަމެވެ.  މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ  އަލަهللا އްމަދު ސައްލައްމުޙަ

 އެންމެހާ އާލުންނާއި އަޞްޙާުބން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

އަހަރު  2021  ޓެކްނޯލޮޖ  ވަނަ  އިންފޮމޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  ޭބނުންވި    ނޭޝަނަލް  ކުރަން  ހާސިލު  ދިޔަގޮތާއި  ހިނގާ 
هللا ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯރޓް ލިޔުމަށް ކ ރިތިވަންތަ    2021ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ނަތ ޖާ ހާސިލު ކުރެވުނު ކަންކަން ަބޔާންކޮށް  
 ސުްބޙާނަހޫ ވަތައާލާގެ ހަޞްރަތުން ވާގިއެދި، ފަށައިގަންނަމެވެ.  

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންވެސް  އިދާރާގެ  ނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމުގައި  .ޓ ގެ ލަ އެން.ސ .އައިވަނަ އަހަރަކ ވެސް  2021
އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށް އެ ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމެކެވެ.  ވަރަށްޮބޑު އެއްާބރު ލެއްވުމަކާއި ތަރުހ ެބއް ލިުބނުކަމ   

ކުރެވުނު ހުރިހާ ކާމިޔާެބއްގެވެސް އަސްލަކ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހާސިލު    އިދާރާއަށްވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު  
އްމަދު ޞާލިޙުގެ ފަރާތްޕުޅުން ލިުބނު އެއްާބރު ލެއްވުމާއި އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް  ޙައަލްފާޟިލް އިްބރާހ މް މު

ލި ފަރާތްޕުޅުން  މުވައްޒަފުންގެ  އަލްފާޟިލް މިނިސްޓްރ ގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިކަމަށްޓަކައި  ތަރުހ ެބވެ.  ުބނު 
 ހިތުގެ އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އްމަދު ޞާލިޙުއަށް ޙައިްބރާހ މް މު

 - އާމ ން-
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 ފިހުރިސްތު 

 3 ތައާރަފް  .1
 4 އުފެއްދުން  .1.1
 5 އޮނިގަނޑު ހިންގުމުގެ  .1.2
 6 މެންޑޭޓް .1.3
 7 ލިބުނު އާމްދަނ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު  .1.4
 8 މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތާއި ސްޓްރަކްޗަރ .2

 9 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ޓ މްތަކާއިއިދާރާގެ  .2.1
 10 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ވަޒ ފާދެވުނު މުވައްޒަފުން   2021 .2.2
 11 ވަނަ އަހަރު ވަޒ ފާ ބަދަލުވި މުވައްޒަފުން   2021 .2.3
 11 ވަނަ އަހަރު ވަޒ ފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުން   2021 .2.4
 13 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  .3

 14 ޑިވެލްޮޕކޮށްދިނުން ގަވަރމަންޓް އެްޕލިކޭޝަން -އ  .3.1
 19 ޤައުމ  ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައިގެ ޚިދުމަތް .3.2
 22 ޤައުމ  ޑޭޓާ ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް  .3.3
 23 ހެލްްޕޑެސްކް އަދި ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް  .3.4
 24 ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް  .4

 25 ްޕރޮޖެކްޓް  365މައިކްރޯސޮފްޓް   .4.1
 25 ޔުނިޓް އުފެއްދުން   ޓްްޕރޮޖެކްޓް މޭނޭޖްމަން .4.2
 25 މާލެ، ހުޅުމާލެ ފައިބަރ ކަނެކްޓިވިޓ   .4.3
 29 ތަމްރ ން ްޕރޮގްރާމްތައް  .5

 30 ްޕރޮގްރާމްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ތަމްރ ނު   .5.2
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ން   .1.1 ދު އް ފެ  އު

 

ވަނަ ދުވަހު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ  )އެން.ސ .އައި.ޓ (   25ވަނަ އަހަރު މާޗް  2003ސަރުކާރުން 
އިންފޮމޭޝަން   ރާއްޖޭގައި  މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި،  ތަރައްޤ އަށް  ރާއްޖެ  އެހ ގައި  ޓެކްނޯލޮޖ ގެ  އިންފޮމޭޝަން  ވަނ   އުފައްދަވާފައި 

 ވެ. ޓެކްނޯލޮޖ  ކުރިއެރުވުމަށެ

ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ރާއްޖޭގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ  ކުރިއެރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި    2021ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު  هللا މާތް 
 ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނ  ކުރެވިފައެވެ.
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ގަނޑު   .1.2 ނި ގެ އޮ މު ގު ން  ހި

އެން.ސ .އައި.ޓ  ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވ  މިނިސްޓަރ   ގެ ނިޔަލަށ2021ްމާޗް    01  އިން ފެށިގެން  2018ނޮވެމްަބރ    17

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޖަމާލްއެވެ.  ، އޮފް  މަލ ޙް  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ޓެކްނޯލޮޖ   އެންޑް  އިން 2021މާޗް    01އަދި  ސައިންސް 

ންގުމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވ  މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ގެ ނިޔަލަށް ވަގުތ  ގޮތުން އެން.ސ .އައި.ޓ  ހ2021ިމެއި    04ފެށިގެން  

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާއ ލްއެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރ  އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ  އުވާލައްވައި، އެ މިނިސްޓްރ     2021މެއި    05

 ދާރާތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ ގެ ދަށަށް އާއި މިނިސްޓްރ ގެ ދަށުން ހިންގާ އި

ފައެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ ގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ  ވަނ  ަބދަލުކުރައްވާ

 ން، އެން.ސ .އައި.ޓ  ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވ  އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ.އާމިނަތު ޝައުނާ އައްޔަން ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެ

  މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ ގެ ދަށަށް އެން.ސ .އައި.ޓ  ަބދަލުކުރެއްވުމާއި ހަމައަށް 

ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ  އަދި އެ މިނިސްޓްރ ގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އަދި ޝަރ ފްއެވެ.  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ހަމަޖައްސަވާފައިވަނ   ގޮތުގައި  އެންވަޔަރަމަންޓް،    ސެކްރެޓަރ ގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރ  

އެ ޗޭންޖް  ޓެކްނޯލޮޖ ގެ  ކްލައިމެޓް  މުސްޠަފާއެވެ.ންޑް  އަޖުވަދު  އަލްފާޟިލް  ސެކްރެޓަރ އަކ   އިތުރުން  ޕަރމަނަންޓް  ، މ ގެ 

ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމުގައި   މެނޭޖަރ  2018ޖޫން    03އެން.ސ .އައި.ޓ ގެ  އައި.ޓ   ފެށިގެން  ދުވަހުން  ގަވަރމަންޓް -އ ، ވަނަ 

 ސަވާފައެވެ. ފްރޭމްވޯރކް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަލ މް ވަނ  ހަމަޖައް
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ޓް  .1.3 ޑޭ ން  މެ

ހުރިހައި ދި (1 ގޮތެއްގެމަތިން  މަގުފަހިކޮށްދޭނެ  ދުޅަހެޔޮކަމަށް  އިޖްތިމާޢ   ތަރައްޤ އާއި  އިޤްތިޞާދ   ވެހިރާއްޖޭގެ 

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ ގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 
 ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ޤާއިމުކޮށް ހިންގައި، ަބލަހައްޓައި ތަރައްޤ ކޮށް ދެމެހެއްޓުން   (2
 ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި، އެޕްލިކޭޝަންތައް ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކުރުން  (3
ދުޅަހެޔޮކަމަ  (4 އިޖްތިމާޢ   ތަރައްޤ އާއި  އިޤްތިޞާދ   އެކަށޭނެދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤައުމ    ށް  ޓެކްނޯލޮޖ ގެ  އިންފޮމޭޝަން 

އިންފޮމޭޝަން   ކަނޑައަޅާ  ސަރުކާރުން  ދިނުމާއި،  ލަފާ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމާެބހޭ  ސްޓްރެޓިޖ ތަކާމެދު  ޕްލޭންއާއި، 

ވިލަރެސްކޮށް  ރާވައި،  ޕްލޭންތައް  މަޝްރޫޢުތަކާއި  ބޭނުންވާ  ޙާސިލުކުރުމަށް  މުރާދު  ސިޔާސަތުގެ  ޓެކްނޯލޮޖ ގެ 

   ހިންގުން
ކުރިއެރުވުމަށް  (5 ވިޔަފާރި  އަދި  މަޢުލޫމާތު  ތަޢުލ މާއި  ރާއްޖޭގައި  ޒަރ އާއިން  ޓެކްނޯލޮޖ ގެ  އިންފޮމޭޝަން 

 މަގުފަހިކޮށްދިނުން  
ސަރުކާރުގެ ޢުދަ (6 ފުޅާކޮށް،  މަގު  މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ  ޢާންމުކޮށް  އިތުރުކޮށް،  އުފެއްދުންތެރިކަން  ލަތުގެ 

ހަލުވިކުރުމަށާއި، )އ   ޚިދުމަތްތައްދިނުން  ގަވަރންމަންޓް"  "އިލެކްޓްރޯނިކް  ގަވަރންމަންޓް(  -ރާއްޖޭގައި 
 ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޕްލޭން" ތަރައްޤ ކޮށް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން  

ހަ (7 ތަރައްޤ ކޮށް  ރާއްޖޭގައި  މަސައްކަތްތައް  ސިނާޢ   ގުޅިފައިވާ  އެއާ  ޓެކްނޯލޮޖ އާއި،  ލުވި އިންފޮމޭޝަން 
ކަމާެބހޭ  ަބއިވެރިކޮށްގެން  އިންޑަސްޓްރ   ޓެކްނޯލޮޖ ގެ  އިންފޮމޭޝަން  ދާއިރާތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި، 

ސިޔާސަތުތަކަށާއި ޓެކްނޯލޮޖ އަށް އަންނަ ަބދަލުތައް ދިރާސާކުރުމާއި، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ އާއި އެއާގުޅިފައިވާ  

  ކަންކަން ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން  ސިނާޢ  މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤ ކުރުމުގެ
ރާއްޖޭގައި   (8 ކަންތައްތަކުގައި  ހިންގާ  ޭބނުންކޮށްގެން  ޓެކްނޯލޮޖ   އިންފޮމޭޝަން  ކުރުމާއި،  ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް 

"ެބންޗްމާކް"ތައް  ތަކާއި  "ގައިޑްލައިން"  މިންގަނޑުތަކާއި،  އެކަށ ގެންވާ  އެންމެ  އެއިރަކަށް  ބޭނުންކުރަންވ ، 
 އަޅައި، ޢާންމުކުރުން ކަނޑަ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި، ސަރުކާރު ަބއިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުން  ހުށަހަޅާ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޕްލޭން"   (9
 ަބލައި، އެ ޕްލޭންތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން 

 އިން ލަފައާއި މަޝްވަރާދިނުން  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ ގެ ދާއިރާ (10

ހިންގައި،  (11 ތަރައްޤ ކޮށް،  ސިސްޓަމްސް  އިންފޮމޭޝަން  ގޮތެއްގައި  ލާމެހިފައިވާ  ވިލަރެސްކުރެވިގެން 
 ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސަރވޭ ކުރުން 
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ދު  .1.4 ރަ ނު ޚަ ވު ރެ އި ކު އާ ނ  ދަ މް ނު އާ ބު  ލި

ރުފިޔާއެވެ. މ ގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި     60،279،497.11 ،ވަނަ އަހަރު އިދާރާއަށް ލިުބނު ަބޖެޓަކ    2021

 ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވުނެވެ.   43،525،384.41އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި  ،ރުފިޔާ 16،754،112.70
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މާލިއްޔަތު  މި އިދާރާއަކ    ކުރާ އިދާރާއަކަށް ވެފައި، ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑާއި  ވައިދުގެ ތެރެއިން ޤަފަންނ  މަސައްކަތް 
ކުރާ   އާދަވެގެން  އިދާރާއިން  މި  އަދި  ދަތިވަމުންނެވެ.  އިދާރާއަށްދަނ   ދަތިތަކެއް  ޮބޑެތި  ލިުބމުގެ  މުވައްޒަފުން  ފަންނ  

މި   މަސައްކަތަކަށްވާތ   ފަންނ   ވަރަށް  މުވައްޒަފުން    2މަސައްކަތަކ ވެސް  ތަނަށްޭބނުންވާ  ތެރޭންވެސް  ހޯދުންވަނ   ގަވައިދުގެ 
އިދާރާއިން މި  ސަރުކާރުގެ    ދަތިވެފައެވެ.  އެހެން  މުސާރައިގައި  ޮބޑެތި  ޓާގެޓްކޮށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަންނ   ކޮށްފައިވާ  ިބނާ 

އަދި އިދާރ  މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށ ގެންވާ .  ފާހަގަކުރަމެވެމި ފުރުސަތުގައި  އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން  
ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކުން ަބޔާންކުރާ   ޤާމްތަކާއި އިދާރ  މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ ސަަބުބންމިންވަރާ ގާތައްވެސް ވެރިންގެ ފެންވަރުގެ މަ

ަބޔާންކުރަމެވެ.ގޮތަށް   ރިޕޯޓްގައި  މި  ދަތިވާކަންވެސް  ެބލެހެއްޓުމަށް  ކަންކަން  ހޯދުމަށް    އިދާރި  ހައްލު  މައްސަލަތަކަށް  މި 
ވަނ    އޮފ ހަށްވެސް  ހުށަހެޅިފައެވެ.  ވަނައަހަރު  2020ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މުވައްޒަފުން   ހޯދުމާއި،  މުވައްޒަފުން  މިއިދާރާގެ 

ޕްރޮޖެކްޓް  މިކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެންސ އައިޓ ގައި    ންމުކަންވާނ  ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.ދާއިމ ކޮށް ރިޓެއިންކުރުމުގެ މުހި

 ވަނަ އަހަރުވަނ  ދެއްވާފައެވެ. 2021އޮފ ހުން މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 

ގެ   .2.1 ރާ ދާ ކާއި އި ތަ މް ދަދު   ޓ  ގެ އަ ން ފު ޒަ އް ވަ  މު

 ކޮންޓްރެކްޓް  ސިވިލް ޓ މް
 - 1 ކޯޕޮރޭޓް ޑިވިޜަން / ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ 

 3 1 ޓ މް އައި.ޓ  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 - 8 )ހެލްޕްޑެސް/ސަރވިސްޑެސްކް(އޮޕަރޭޝަންސް ޓ މް 

 3 1 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓ މް
 3 1 ޓ މް  އެސް.އާރް.އެސް

 12 - ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް 
 - 4 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 - 1 ޕްރޮކިއުމަންޓް
 - 4 ަބޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 

 - 3 ހިއުމަން ރިސޯސް 
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ފުން   2021 .2.2 ޒަ އް ވަ ނު މު ވު ދެ ފާ ޒ  ށް ވަ ލަ ރު އަ ހަ ނަ އަ  ވަ

 ވަޒ ފާދެއްވި ތާރ ޚް  މަޤާމް  ނަން  #

 ސިވިލް ސަރވިސް 

1 
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަބ ން  

 ޢަލ  
 2021ޖަނަވަރ   18 އެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ

2 
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އައިހަމް  

 ސިޔާމް
 2021ފެބުރުވަރ    2 އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު   3
 2021ފެބުރުވަރ    3 އެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓ  ވާޞިފް 

 2021ޖޫން  15 ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟިލާ ހަނާ ޢަލ   4
 2021އޮގަސްޓު  19 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު  5
 2021އޮކްޓޫބަރު  3 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލާ ޝަމްހ ދާ އިބްރާހ މް  6
 2021އޮކްޓޫބަރު  3 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލާ ނޫރާ ޢަފ ފް  7
 2021އޮކްޓޫބަރު  14 ޑިރެކްޓަރ  އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު  8
 2021ނޮވެމްބަރ  09 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަވާދު  9

އަލްފާޟިލާ ޝަވްޝަން   10
 2021ނޮވެންބަރު  14 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  މުޙައްމަދު

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓް 

1 
އަލްފާޟިލާ ޝަވްޝަން  

 މުޙައްމަދު
 2021ފެބްރުއަރ   15 އެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓ 

 2021އެްޕރ ލް  7 އެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓ  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައުލް  2

 ކޮންޓްރެކްޓް 

 2021އޮގަސްޓު  19 ސ ނިއަރ ޖ .ޑ .އެސް ސްެޕޝަލިސްޓް ނަޙ ދު މުޙައްމަދު ރިޒާ 1

 2021އޮގަސްޓް  23 ްޕރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ  އިބްރާހިމް ޝިޔާމް  2

 2021އޮގަސްޓް  31 ޖ .ޑ .އެސް ސްެޕޝަލިސްޓް  އަޒްމ ން މުޙައްމަދު 3

 2021ސެްޕޓެމްބަރ  28 ްޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ  ނިޝާން ފަހުމ   4

 2021ސެްޕޓެމްބަރ  29 ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ  އަޙްމަދު ޝިފާޢު  5

 2021ސެްޕޓެމްބަރ  30 ސްެޕޝަލިސްޓް ޖ .ޑ .އެސް  އިބްރާހިމް އަބްދުލް ރަޝ ދު  6

 2021އޮކްޓޫބަރ  03 މޮބައިލް އެްޕލިކޭޝަން އިންޖިނިއަރ  އަލ  ޔާސިރު  7

 2021އޮކްޓޫބަރ  05 ސ ނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ  ހާނ  ނަސ ރު  8

 2021އޮކްޓޫބަރ  28 ްޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ  މުހައްމަދު ޝާރިފް އަހްމަދު  9

 2021ނޮވެމްބަރ  08 ްޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ  މުޙައްމަދު ފާރިޝް  10

 2021ނޮވެމްބަރ  24 ޖ .ޑ .އެސް ސްެޕޝަލިސްޓް  މުޙައްމަދު ލިއުޝާން  11



 

 ަވނަ ސަފްހާ  11އިން  31 

 2021ޑިސެމްބަރ  01 ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ  މުޢ ން هللا އަބްދު 12

13 
ހައްވާ ޝިފާޒާ އަބްދުލް  

 މުހްސިން
 2021ޑިސެމްބަރ  09 ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ 

 2021ޑިސެމްބަރ  26 ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ  ހައްމާދު އަބްދުލް ރަޙްމާން  14

 

ރު    2021 .2.3 ހަ ނަ އަ ފުން ވަ ޒަ އް ވަ ވި މު ލު ދަ ފާ ބަ ޒ   ވަ

 ބަދަލުވި ތާރ ޚް  ބަދަލުވި މަޤާމް  ހުރި މަޤާމް  ނަން  #

1 
އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން  

 އަބޫބަކުރު 
  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 

އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން  
 އަބޫބަކުރު 

 

ފުން   2021 .2.4 ޒަ އް ވަ ވި މު ކި ން ވަ އި ފާ ޒ  ރު ވަ ހަ ނަ އަ  ވަ

 ވަޒ ފާދެއްވި ތާރ ޚް  މަޤާމް  ނަން  #

 ސިވިލް ސަރވިސް 

1 
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު  

 2021މޭ  30 އެސިސްޓަންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓ  ވާސިފް 

 2021ޖޫން  02 އެސިސްޓެންޓް ްޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އަދްލާ  2
 2021ޖުލައި  08 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހ މް ޒާހިދު  3
 2021ޖުލައި  13 އެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓ  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރަޝ ދާ  4

އަލްފާޟިލާ ޝަޛްރާ މުޙައްމަދު   5
 2021ޑިސެމްބަރ  09 އައި.ޓ  މެނޭޖަރ ސަޢ ދު 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓް 

އަލްފާޟިލާ ޝަވްޝަން   1
 2021މޭ  14 އެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ، އައިޓ  މުޙައްމަދު

 2021ޖުލައި  06 އޮފިސަރ، އައިޓ އެސިސްޓެންޓް ހެލްްޕ ޑެސްކް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައުލް  2
 ކޮންޓްރެކްޓް 

 2021ޖެނުއަރ   31 (2ސިސްޓަމްސް އެނަލިސްޓް )ލެވެލް  އަލްފާޟިލާ ހިންދް އަލ   1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު   2
 2021ފެބްރުއަރ   02 ކޯޑިނޭޓަރ ފޮރ އައި.ސ .ޓ  އިންކިއުބޭޓަރ  ވާސިފް 

 2021މާރޗް  09 ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާމިރު  3
 2021މާރޗް  14 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮަޕރ  އަލްފާޟިލް އަލ  އިހްސާން  4
 2021މާރޗް  15 ނެޓްވާރކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހ މް ނަޝާތު  5

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނ ޝަން ފޮރ ނޭޝަނަލް   އަލްފާޟިލް ވިޝާހް ރަޝ ދު  6
 2021އޭްޕރ ލް  08 ކޮމްޕިއުޓަ ނެޓްވާރކް 



 

 ަވނަ ސަފްހާ  12އިން  31 

ޓެކްނ ޝަން ފޮރ ނެޝަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ   އަލްފާޟިލް މައުމޫން އަފ ފް  7
 2021މޭ  31 ނެޓްވާރކް 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހ މް ޔުމްނޫން   8
 2021ޖޫން  20 އެސިސްޓެންޓް އައިޓ  ސަޯޕޓް އޮފިސަރ ނާޖިހު

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ނަބ ލާ   9
 އަބްދުއްސައްތާރރު 

ސަރވިސް  - ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލިސްޓް ފޮރ އ 
 2021އޮގަސްޓް  29 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް

ޓެކްނ ޝަން ފޮރ ނެޝަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރ   އަލްފާޟިލް އަޒްމ ން މުޙައްމަދު  10
 2021އޮގަސްޓް  30 ނެޓްވާރކް 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާއު   11
 2021ސެްޕޓެމްބަރ  05 ޔޫއައި/ޔޫއެކްސް ޑިވެލޮަޕރ  ސައ ދު

 އަލްފާޟިލް ނިޝާން ފަހުމ   12
ސަރވިސް  - ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލިސްޓް ފޮރ އ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް
 2021ސެްޕޓެމްބަރ  27

 2021ނޮވެމްބަރ  21  ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ  އަޙްމަދު ޝިފާޢު 13

 2021ނޮވެމްބަރ  30 ޓްވެއަރ ޑިވެލޮަޕރ ސޮފް މުއ ން هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 14

15 
އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޝިފާޒާ  

 އަބްދުލް މުހުސިން 
 2021ޑިސެމްބަރ  08 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮަޕރ 

16 
އަލްފާޟިލް އިސްމާއ ލް ޝަނޫން  

 ޝާކިރު 
 2021ޑިސެމްބަރ  24 މަލްޓ މ ޑިއާ ސްެޕޝަލިސްޓް 

17 
އަލްފާޟިލް ހައްމާދު  

 އަބްދުއްރަހްމާން 
 2021ޑިސެމްބަރ  25 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮަޕރ 

 2021ޑިސެމްބަރ  29 ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ  އަލްފާޟިލް އަޒްހަދު އަޙްމަދު  18

 ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓް 

 2021އޮގަސްޓް  14 ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮަޕރ  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިމާދު  1

 2021އޮކްޓޫބަރ  02 ސ ނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮަޕރ  އަލްފާޟިލް އަލ  ޔާސިރު  2

 2021ނޮވެމްބަރ  07 ސ ނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލިސްޓް  އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފާރިޝް  3
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 ަވނަ ސަފްހާ  14އިން  31 

އެއ  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކުރުމަށް   ަބޔަކަށެވެ.  3އެންސ އައިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް ެބހިގެންވަނ  މައިގަނޑު  
ތައް ޑިވެލޮޕްކޮށްދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޑިވެލޮޕްކުރަމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޭބނުންވާ ހޯސްޓިންގް  ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން
ގްރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިންޓަޚިދުމަތް ދިނުމާއި، ސަރުކާރުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް  އަދި ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ  

މިަބއިގައި މިަބޔާންކުރަނ  އިދާރާއިން އާންމުކޮށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްކާއި ބަލަހައްޓާ    ގައުމ  ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ.
 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ. 

ކޭޝަން - އ   .3.1 ލި ޕް ޓް އެ ން ވަރމަ ޕް   ގަ ލޮ ވެ ން ކޮ ޑި ނު ދި  ށް

ދަ -ލަތުގެ ހިންގުން އ ޢުމި އިދާރާއިން ކުރަމުން ގެންދާ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކ  އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ ގެ އެހ ގައި 

ދަ މިގޮތުން  ގެންގޮސްދިނުމެވެ.  ދަށުން  ނިޒާމެއްގެ  ޑާޓާސެންޓަރއެއް  ޢުގަވަރމަންޓް  ޤައުމ   ވިއުގައަކާއި  ކޮމްޕިއުޓަރ  ލަތުގެ 
 ރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް މިއިދާރާއިން ަބލަހައްޓައެވެ. ޤާއިމްކޮށް، ސަ

 އަހަރާއި ހަމައަށް ބަލަހައްޓަމުންގެންދިޔަ ސިސްޓަމް ތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ. 2021ތިރ ގައި މި ަބޔާންކުރަނ  މި އިދާރާއިން 

 މްސް( ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް )ޖެ-ގަވަރމަންޓް އ  .3.1.1

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަދި  
ލެޓަރ -ޓް އ ވަނަ އަހަރު ގަވަރމަން  2010ރައްކައުތެރިގޮތެއްގައި އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް ސިޓ  ަބދަލުކުރުމަށްޓަކައި  

ގައި މި ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނަ އަހަރު  2021. މިގޮތުން  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ވަނ  ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ

ގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނ  ކުރެވިފައެވެ.  ެބކް އެންޑް

 ފާސް-އ  .3.1.2

ޭބނުންކުރައްވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި "ޑިޖިޓަލް އައި.ޑ " އެއް ލިިބގެންދާނެއެވެ.  ސަރވިސް ގެ ޚިދުމަތްތައް  -އ ފާސް ގެ ސަަބުބން އ  
"އ  ރައްޔިތަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ަބލުގައި  ގެންގުޅުއްވުމުގެ  އެއް  އައި.ޑ   ޔުސާރ  ވަކި  ވަކި  ސިސްޓަމަކަށް  ކޮންމެ  ފާސް"  -އަދި 

އ  ފޯރުކޮށްދެ -ބޭނުންކުރައްވައިގެން  ދަށުން  މަގުފަހިގަވަރމަންޓް ނިޒާމުގެ  ޭބނުންކުރުމުގެ  ޚިދުމަތެއްވެސް  ކޮންމެ  މިކަމުގެ  ވޭ  ވެ 
އޮންލައިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަނ    ފާސް" ސަަބުބން-މ ގެ އިތުރުން "އ   .ލުއިފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ
އ ފާސް އަކ  ޕްމަންޓް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން،  ސަރުކާގެ އައު ޑިޖިޓަލް ޑިވެލޮ  .ސ ދާ ރައްޔިތެއްކަން ކަށަވަރުވެގެން ދާނެއެވެ

މ ގެ އިތުރުން އ ފާސް   ވަނަ އަހަރުވަނ  ފެށިފައެވެ.  2021ފުރިހަމަ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓ  އަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތް  
، ސަރުކާރުގެ  ކައުންޓަރެއް  13  ހެދުމަށްޓަކައި، މިކަމަށް ޚާއްސަކައުންޓްތަކަށް  ވިފައިވާ އެއެކައުންޓް އަކ  ވެރިފަރާތް ކަށަވަރު ކުރެ

 .ޤާއިމްކުރެވުނެވެއިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން 

  



 

 ަވނަ ސަފްހާ  15އިން  31 

 ގަވް.އެމްވ  މެސެޖް  .3.1.1

ޝަކުވާ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް    /މިއ  ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ސިޓ 
ބޭނުންކުރާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމ  ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތެވެ. ސަރުކާރުގެ ވަކިވަކި އިދާރާތަކަށް އެކިއެކި ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ރަސްމ  

އިދާރާއަ ކޮންމެ  މެދުވެރިކޮށް  ޚިދުމަތް  މި  ަބދަލުގައި  ކުރުމުގެ  މިއ  ސަރުކާރުގެ  މުއާމަލާތް  ޚިދުމަތެއް.  ކުރެވޭ  މުއާމަލާތު  ކަށް 
އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ރަސްމ  ލިޔުން ަބދަލުކުރާ ޖެމްސް ނިޒާމާއި ސ ދާ ގުޅާލެވިފައިވާ ސިސްޓަމެއް. މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުން 

ސްކޭންކޮ  ސޮއިކޮށް  ޕްރިންޓްކޮށް  ނުވަތަ  ސިޓ ލިޔެ،  ކަރުދާހުގައި  ކުރުމަށްޓަކައި  ނުޖެހޭގޮތަށް ލުއިފަސޭހަ  އެޓޭޗްކުރަން  ށް 
ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ. އަދި އިދާރާތަށް ޒިންމާ ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އިދާރާއަތަކަށް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ސިޓ  އަދި ޝަކުވާގެ  

ހުށަހެޅި ފަރާތައް މިންވަރު ޑޭޝްޯބޑެއްގެ އެހ ގައި އިދާރާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފެންނާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ސިޓ އެއްގެ ސްޓޭޓަސް،  

 ވުނެވެ.ވ  މެސެޖް ރޯލްއައުޓްކުރެމް.އެއިދާރާއަކަށް ގަވް 20ވަނަ އަހަރު   2021 ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

 މަގޭ ހިޔާވެހި .3.1.1

ފުރަތަމަ   ސަރުކާރުގެ  ފްލެޓަށް    100މިއ   ނުޖެހި  ކިއުގައި  މަތިކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރ އަށް  ހައުސިންގ  ވައުދުގައި  ދުވަހުގެ 
ވަނަ   2019ޕޯޓަލްގެ ފުރަތަ ކޮމްޕޯނެންޓް  އެދެވޭގޮތަށް ހެދުމަށް އެން.ސ .އައި.ޓ ގައި އެދުމުން ތައްޔާރުކޮށްދެވުނު ޕޯޓަލްއެކެވެ. މި  

އަހަރު ތައްޔާރުކުރެވި ކުރ ގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ އާއި ވަނ  ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ތަރައްޤ ކުރުމުގެ  
ޑިވެލޮޕްމަންޓެ އިތުރު  ގުޅިގެން  ހަމަޖެހުމާއި  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މިނިސްޓްރ އިން  އެ  އަހަރު    2020އް  މަސައްކަތް  ވަނަ 

، ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރ  އުވާލުމަށްފަހު އުފައްދަވާފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް 
ގް  ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އިން އެދިގެން ސިސްޓަމަށް ޮބޑެތި ަބދަލުތަކާއި އިންޓެގްރޭޝަންތަކާއި އެކު ހައުސިން 

މަސައްކަތް   ހެދުމުގެ  ގޮތް  މަރކްސްދެވޭ  ތެރެއިން  ސިސްޓަމް  އެޕްލައިކޮށް  އޮންލައިންކޮށް  އަހަރު   2021ސްކ މްތަކަށް  ވަނަ 
 ފެށުނެވެ.  

 ޓޫރިޒަމް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް )ޓިމްސް(  .3.1.2

އާއި ގުޅިގެން   ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޓޫރިޒަމް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" އަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމް 
ވަނ  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރ    ވެލޮޕްކުރައްވާފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ. މި ސިސްޓަމް ތައްޔާރުކޮށްފައިއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ  އިން ޑި

ތްކުރައްވާ  އިން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ޚިދުމަތްތައް ޚަރުދަނާކުރުމަށާއި އެ މިނިސްޓްރ  އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަ

 އެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ.

 ކްލެމެންސ  މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް )އަޖުމަ( .3.1.3

މިސިސްޓަމަކ  އެޓަރނ  ޖެނެރަލް އޮފ ހުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ މަސައްކަތް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި މަޢާފު  
 އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ ސިސްޓަމެކެވެ. މިސިސްޓަމުން ދިނުމާއި

ހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހަށް  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން ކުށްވެރިންގެ އެޕްލިކޭޝަން ލިުބމުން ފެށިގެން ކްލެމެންސ  ޯބޑުން ރައ ސުލްޖުމް
ލަފާއެރުވުމާ ދެމެދު ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މިސިސްޓަމަކ  މ ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހ ގައި ހަމައެކަނި  
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 ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ ބޭނުމަށް ޑިވެލޮޕްކުރެވޭ އޮފްލައިން ސިސްޓަމެވެ.

 މަކުޑި   .3.1.4

ލް ސެކިއުރިޓ  އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން  "މަކުޑި" ސިސްޓަމަކ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަ
ޑި ގުޅިގެން  އާއި  ކެމިކަލް  ޓެކްނޯލޮޖ   ނުރައްކާތެރި  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް  މި ސިސްޓަމަކ   ވެލޮޕްކުރައްވާފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ. 

އި ސެކިއުރިޓ   ނެޝަނަލް  އެންޑް  ޑިފެންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހުއްދަދިނުމަށް  އިތުރަށް އެތެރެކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ކުރާ  ން 
  ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ކެމިކަލްތަކުގެ ޑޭޓާޭބސް އެކެވެ.

 މި ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ަބއިތަކަކ :

 އެތެރެކުރަން ހުއްދަދޭ އަދި މަނާ ކެމިކަލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން  (1
 ށައަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބެލެހެއްޓުންކެމިކަލް އެތެރެކުރުމަށް އެދި ހު (2
 ންތައް ބެލެހެއްޓުން ގުދަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައަށް ހުށައަޅާ އެޕްލިކޭޝަ ކެމިކަލް (3
 ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމަށް އާންމު ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން (4

 ހުއްދަ ދޫކުރުންކެމިކަލް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ރައްކާކުރުމަށް ގުދަންތަކައްދޭ  (5
 އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އެކްސެސް ރޯލްތައް ބެލެހެއްޓުން  (6
 

 ގެމެން މޮޑިއުލް -އ ކައުންސިލް  .3.1.5

، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ  އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ އިޖުތިމާޢ 
ބެލެހެއްޓޭނެ  ، ޞިއްޙ ، އިގްތިޞާދ  ކައުންސިލްތަކުން  އޮންލައިންކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ެބހޭ  ތައްރައްޤ އާއި  ޢުމްރާނ   އަދި  ތަޢުލ މ  

މި   ވަނައަހަރު ވަނ  ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ.  2012   އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ސިސްޓަމެއް ވަނ 
މާއި،  ތައްޔާރުކުރު  އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްއަދި    އުފަންވާ ކުދިންގެ ރެޖިސްޓްރ ގައި  ސިސްޓަމުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭ

މަރުވާ މ ހުންގެ   ،މާއިގޭގައި ދިރިއުޅޭމ ހުންގެ ރަޖިސްޓްރ  ބެލެހެއްޓު  މާއި،ގޭގެ ރަޖިސްޓްރ  ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރ  ބެލެހެއްޓު
 ހިމެނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން

  

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް  .3.1.6

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ  އާއި ގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ގުޅިގެން 
ޓަމުގެ ނަމުގައި  ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮންލައިން ސިސް  2011ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯރޮކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  

ކޮށްފައެވެ. ތަޢާރަފު  ވަނ   މަސައްކަތެއް   އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް  ގެނައުމުގެ  ަބދަލެއް  ޮބޑު  މާ  އަށް  މި ސިސްޓަމް  ނަމަވެސް 
ސިސްޓަމް   ގުޅިގެން  ވެފައިވުމާއި  ޑޭޓް  އައުޓް  ސިސްޓަމް  އަދި  ކުރެވިފައިނެތެވެ.  ކުރުމަށްޓަކައި  މިއަހަރު  ތަރައްޤ   އިތުރަށް 
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ދިނުމާއި   ޓްނަމަވެސް ސިސްޓަމްއަށް ސަޕޯ ވަނަ އަހަރު އެނގިފައެވެ. 2019އޮތޯރިޓ އަށް ވަނ    ޓްރުމަށްއެދި ޓްރާންސްޕޯަބޖެޓްކު
 ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.ަބގްފިކްސިންގެ 

 އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް  .3.1.7

 އާއި ގުޅިގެން ”އެކްސްޕެޓް“ ގެ ނަމުގައި  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ 
  ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ.  2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒ ފާ އަދާކުރާ ބިދޭސ ންގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ިބދޭސ ންނަށް ކޯޓާ ދިނުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑ ވެލޮޕްމަންޓަށް ަބދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު  
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ  މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން މި ސިސްޓަމަށް އިތުރަށް ޭބނުންވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތްތަކާއި،  

ހޯސްޓްކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް    2021ޮބޑުަބއި   ވަނަ އަހަރު އެ މިނިސްޓްރ އަށް ވަނ  ަބދަލުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ސިސްޓަމް 

 ބަލަހަށްޓައެވެ. އިމިގްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި ަބއެއް މަސައްކަތްތައް އެންސ އައިޓ ން އަދިވެސް 

 އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: 

 ންލައިން އަދި އެޑްމިން ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޔޫސަރ މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް އޮ (1

 ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކި އެކި ސެޓިންގއާއި ކޮންފިގަރޭޝަންސް (2
 ިބދޭސ ން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހޭ ކޯޓާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރުން (3
 ން ކޯޓާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ހުއްދަދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެޑްމިން ޕޯޓަލްއި (4
 ިބދޭސ ން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހޭ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް އޮންލައިކޮށް އެޕްލައިކުރުން (5

 ދަދިނުމުގެ މަސައްކަތްއެޑްމިން ޕޯޓަލްއިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ހުއް (6

ކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ    ،ކޯޓާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ކޯޓާ ޭބންޑް އިތުރުކުރުން (7
މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓް ަބދަލުކުރުން އަދި ކުރާ    ،އެމްޕްލޯޔަރ ބަދަލުކުރުން  ،ކެންސަލްކުރުން  ،މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 ލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްމަސައްކަތް ަބދަ
 ކޯޓާ އާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފ ތަކާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ަބލައިގަތުން  (8
 ކުންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ވިސާ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް މ ރާއަށް ދެއް (9

 އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ވޯކް ވިސާ އަދި ވިސާ ސްޓިކަރ ދިނުމުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް  (10
 އޮންލައިންކޮށް ވޯކް ވިސާ އަދި ވިސާ ސްޓިކަރ އަށް އެޕްލައިކުރުން  (11

 އެޑްމިން ޕޯޓަލްއިން ނަގަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތައް  (12
 

 އ  އެޑްމިން  .3.1.8

)އިދާރ  ޒަމާނ    ގޮތުން  އެހ ތެރިވުމުގެ  ހިންގުމަށް  ހަރުދަނާކޮށް  ހިންގުން  އޮފ ސްތައް  ސަރުކާރުގެ  އެހ ގައި  ޓެކްނޯލޮޖ ގެ 
ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމް  ވަނ   އ އެޑްމިން ސިސްޓަމްއެއް  ހިންގުން(  އޮޓަމޭޓްކޮށް  އެހ ގައި  ޓެކްނޯލޮޖ ގެ  މަސައްކަތްތައް 

ވަ  ސަރުކާރުގައި  މަތިން ޭބނުންކޮށްގެން  ގޮތުގެ  ގާނޫނުގައިވާ  ސަރވިސް  ސިވިލް  ކަންތައް  މުވައްޒަފުންނާއިެބހޭ  އަދާކުރާ  ޒ ފާ 
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އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުސަތު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލިިބގެންދާނެއެވެ.އަދި ސިސްޓަމްގެ 
 އެއިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެއެވެ. ، ވިސަަބުބން އިދާރ  ހިންގުމަށްކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެ

 އ  ހެލްތް  .3.1.9

މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތް އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ  އާއި ގުޅިގެން ތައްޔާތު ކޮށްފައިވާ އ ހެލްތް 
 މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން އަދި އެއް މިންވަރެއްގައި ރިކޯޑު ކުރެވޭ ނިޒާމެއް  ސިސްޓަމަކ  އެކި އެކި ސިއްޙ  އިދާރާތަކުން ރިކޯޑު ކުރާ

ގާއިމްކޮށް މައިމ ހާ އަދި ދަރިފުޅުގެ ސިއްޙ  މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ބަލާލެވޭނެގޮތް ހެދުން، ކުޑަދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ޖެހޭ  
ހެލްތް ރިކޯޑު ގާއިމު    1ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް  ، ހުރުންދުވަސް ފަދަ މުހިންމު ދުވަސްތަކުގެ އޮންލައިންކޮށް ފެންނަން  

މި (ކުރުން އަދި ސިއްޙ  ވަސ ލަތްތަކާއި ސާރވިސް ިބނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ލިބޭނެގޮތް ހެދުމެވެ.  

  )ސިސްޓަމް މިވަގުތު ވަނ  ހޯލްޑް ކުރެވިފައެވެ.

 ކޮލިފިކޭޝަން އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްމޯލްޑިވްސް  .3.1.10

މިސިސްޓަމަކ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި ސަރޓިފިކޭޝަންސް 
ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެކްރެޑިޓޭޝަން އާއި އޯޑިޓިންގގެ މަސައްކަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ކަމާެބހޭ އިންޓިޓިއުޓަތަކަށާއި އާންމުންނަށް ފޯ

އެދޭ   ޚިދުމަތަށް  މިސިސްޓަމަކ   ސިސްޓަމަކެވެ.  ޑިވެލޮޕްކުރަމުންދާ  ޓެކްނޮލޮޖ އިން  އިންފޮމޭޝަން  ފޯރ  ސެންޓަރ  ނޭޝަނަލް 
ކުރެވޭ ދިނުމަށާއި އަދި އޯފްލައިންކޮށް އެމް.ކިޔު.އޭ އިން އެމަސައްކަތް މެނޭޖްކުރުމަށް ޑިވެލޮޕް  ތްފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެޚިދުމަ

 ސިސްޓަމެކެވެ.

 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން )މައި އެޑިއު / ނިރު( .3.1.11

މަސައްކަތްތައް   ސްކޮލަރޝިޕްގެ  އަދި  ލޯން  ފޯރުކޮށްދެމުންދާ  އިން  އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  މިސިސްޓަމަކ  
ސިސްޓަމެކެ ޑިވެލޮޕްކުރެވެމުންދާ  ކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތެއްގައި  ދެވޭ  ލުއިފަސޭހަ  ސްކޮލަރޝިޕް  އަދި  ލޯން  މިސިސްޓަމްއިން  ވެ. 

ދޫކުރެވޭ ލޯނާއި ގުޅިގެން އަނުބރާ ، އުޓްތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތާއިޓި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެފަރާތްތައް ކިޔަވަވަމުންދާ އިންސްޓި
 މާތުތައް ެބލެހެއްޓޭނެއެވެ. ފައިސާދައްކާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދިވެސް މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު އެހެނިހެން މަޢުލޫ

 ގަވް. އެމްވ  .3.1.12

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ހޯދާލެވޭނެ    ،އެއް ފެންވަރެއްގައި  ،ތަކެއްގެ ވެްބސައިޓުތައް އެއްހަމަކޮށްސާސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްސަ
ލުއިފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ޚަރަދު  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނެތިވެސް    ،އެއްތާކުން  ،ގޮތަށް

މިގޮތުން   މަސައްކަތެކެވެ.  ފެށުނު  މަޤްސަދުގައި  ހެދުމުގެ  ގޮތް  ލިޭބނެ  ޚިދުމަތް  މަޢުލޫމާތާއި  ގޮތުގެ  ހޯދާނެ  ޚިދުމަތް  ކުޑަކޮށް 
ދުމަތާއި މައުލޫމާތު އިދާރާތަކުގެ ވަކި ވަކި ވެްބސައިޓްތަކުގެ ަބދަލުގައި އެއް ޕޯޓަލް އަކުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާ އަކުން ދޭ ޚި

ފެންނާނެގޮތަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ސިންގަލް ސްޓޮޕް ޕޯޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާނ  ގަވް. އެމްވ  އެވެ. 
އި ރަސްމ   ޕޯޓްލްގައި ސަރުކާރުގެ  މި  އާލާޢުމިގޮތުން  ކޮންން  އަޕްޑޭޓްކުރެވޭ  މައުލޫމާތު  މުހިންމު  އޮފ ހުގެ  ޚަަބރާއި  ޓެންޓް  އި 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއްވާނ  ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ. މ ގެ އިތުރުން އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ލިސްޓިންގ އަދި 
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ސްޓޭޖްއަކަށް  ފުރިހަމަކުރެވޭނެ  މައުލޫމާތު  ނިމި،  ޑިވެލޮޕްކޮށް  ވަނ   ޕޯޓަލްވެސް  ސަރވިސް  ހިމެނޭގޮތަށް  ޕްރޮސ ޖަރތައް 
މި ގެންދެވިފައެވެ ދެންފޯރުކޮށްދެވޭނ   ޚިދުމަތެއްވެސް  އޮންލައިން  ހުރިހާ  ޑިވެލޮޕްކުރާ  އަލަށް  އިން  އެން.ސ .އައި.ޓ   އަދި   .

 ޕޯޓަލްމެދުވެރިކޮށެވެ.

 ހަފްތާރެސް .3.1.13

ފުރަތަމަ   ސަރުކާރުގެ  ވ ކް  100މިއ   މަތިކޮށްފައިވާ  މިނިސްޓްރ އަށް  ޔޫތު  ވައުދުގައި  ޕްރޮގްރާމް    ދުވަހުގެ  މާރކެޓް  އެންޑް 
 ޖްކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްދ ފައިވާ ސިސްޓަމްއެކެވެ. މެނޭ

 އައިލެންޑްސް އެމްވ   .3.1.14

ފުރަތަމަ   ސަރުކާރުގެ  ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި   100މިއ   ރަށުފަތުރުވެރިކަން  ާބރުވެރިކޮށް  ކައުންސިލްތައް  ވައުދުގައި  ދުވަހުގެ 
ޕޯޓަ މި  ޕޯޓަލްއެކެވެ.  ތައްޔާރުކޮށްދެވުނު  މިނިސްޓްރ އަށް  މިނިސްޓްރ އަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން  ޓޫރިޒަމް  ވަނ   މިހާރު  ހިންގުން  ލް 

 ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ތް  .3.2 މަ ދު ގެ ޚި އި ގަ އު ޓަރ ވި އު ޕި މް މ  ކޮ އު  ޤަ

 މިވިއުގައިގެ އެހ ގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި: 

ޑ .އެން.އާރުގެ ވެރިފިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ޭބނުންވާ   (1

 އަދި އެހެނިހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ އޭޕ އައި ކަނެކްޓް ކޮށްދިނުން. 
ލަތުގެ ހިންގުން ޑިޖިޓަލްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ސެޕް ސިސްޓަމާއި އަދި  ޢުދަ (2

ދައުލަތުގެ މާލ ކަންކަން   ވެސް  ސިސްޓަމްތައް  ފަދަ  ޕޯޓަލް  ަބނޑޭރި  ޕޯޓަލް،  ނ ލަން  ހެދިފައިވާ  ެބލެހެއްޓުމަށް 
 އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ލާމަރުކަޒ  ނިޒާމުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާާބދ ގެ މައުލޫމާތު ޑިޖިޓަލްކޮށް  (3
ހާ މަރުވާ މ ހުންގެ ރިކޯޑް ބެލަހައްޓައި އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރ  އަދި ސެޓްފިކެޓް ބެލެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިވާ ވި

ސިއްޚ    ގުޅުންހުރި  ކަމާއި  އަދި  ކައުންސިލްތަކާއި  ހުރިހާ  ސިސްޓަމް  ސިސްޓަމް  ގެމެން  ބޭނުންކުރާ  ހެދުމަށް 
 މަރުކަޒުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ގެ ސެޕް ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ޑާކްފައިަބރ ޤައުމ  ޑޭޓާ ސެންޓަރގައި ެބކްއަޕް ެބހެއްޓިފައި (4

 ކަނެކްޓިވިޓ  ފޯރުކޮށްދިނުން. 
 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރަސްމ  ލިޔެކިޔުން ަބދަލުކުރާ ޖެމްސް ސިސްޓަމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން. (5

 ދ ފައިވާ ސިސްޓަމްތަކަށް އެކްސެސް ފޯރުކޮށްދިނުން.އަދި މިނޫންވެސް އެކި އިދާރާތަކުގެ އިންޓަރނަލް ޭބނުންތަކަށް ހޯސްޓްކޮށް
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 ގެ ޚިދުމަތް އަލަށް ގުޅާދެވުނު/ ަބދަލުގެނެވުނު ސައިޓްތައްނެޓްވޯކް 2021

Site Date Type Details 
Department of 
public 
examination 

1/3/2021 Relocation Connection relocation  from Filaa building to 
H.Asrafeevilla 

Health 
Ministry 

2/16/2021 New 
Connection 

Extending Health Ministry Network to 
Emergency call center located at Hulhumale 
Hospital  

MED 4/3/2021 Relocation Relocating MED waterfront building fiber cable  
MMA NCN 
connection 

4/6/2021 Relocation Relocating MMA NCN connection fiber 
Relocation (Same Building) 

Gender 
Ministry 

5/24/2021 Relocation Gender Ministry connection relocation From 
Billoorijehige to Sea trec building 

Tax Appeal 
tribunal 

5/27/2021 Relocation Tax Appeal tribunal connection relocation From 
MA.Jambugasdhoshuge to G.Maagaha New fiber 
cable was laid to G.Maagaha 

Business 
center 
corporation  

6/3/2021 Relocation Business center corporation relocation from 
Sakeenamanzil to M. Kaneeru Villa 

SDFC 6/3/2021 Relocation SDFC new NCN connection to M. Kaneeru 
Villa 

National 
Archives of 
Maldives  

6/8/2021 Relocation National Archives of Maldives connection 
Relocation From National Museum to 
H.Keleethia 

Ombudsperson 6/16/2021 New 
Connection 

Ombudsperson for transitional justice new 
connection to H.Keleethia 

National 
Institute of 
Education 

7/1/2021 Relocation National Institute of Education connection 
relocation From Velana to M.Starcloud building 

Human rights 
commission 

7/4/2021 Relocation Human rights commission of the Maldives 
Relocation From Uthutuvehi to M.Starcloud 
building 

Maldives 
National Skills 
Development 
Authority 

7/5/2021 Relocation Maldives National Skills Development Authority 
connection relocation  From M.Worlddream to 
H.Fulidhooge 

Foreign 
Ministry 
connection 

7/11/2021 New 
Connection 

Foreign Ministry connection relocation  From 
temporary building to foreign ministry building 
New fiber cable was laid to new building 
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Site Date Type Details 
Maldives 
Immigration 
connection 

7/27/2021 New 
Connection 

Maldives Immigration connection relocation  
From Huravee building to M.Starcloud building 

DR Setup for 
Majlis 
Connection 

8/30/2021 DR New fiber connection between Peoples Majlis to 
NCIT  

National 
integrity 
commission 

10/11/2021 Relocation National integrity commission connection 
relocation  From Huravee building to Sea tracs 
building 

MPL 11/13/2021 New 
Connection 

New fiber cable connection between Customs 
and MPL  

NDA 12/5/2021 Relocation National drug agency connection relocation 
From G.Greenge to Sea tracs building 

 

ތް  .3.3 މަ ދު ޓަރގެ ޚި ން ޓާ ސެ މ  ޑޭ އު  ޤަ

އިދާރާތަކުން   ދައުލަތުގެ  ސެންޓަރަކ   ޑޭޓާ  ޚިދުމަތް  ޤައުމ   ެބކްއަޕްގެ  ހޯސްޓްކޮށްދިނުމާއި،  އެޕްލިކޭޝަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
އެކު   ފިޔަވަޅުތަކާއި  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  މިތަނަކ   އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއެވެ.  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުމަށް 

ނެކަން ކަށަވަރުވާގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ ހަމައެކަނި ޑޭޓާ  ސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ގެއްލުނަނުދ  ސައްޚަކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި ލޭިބ
ހޯސް ސެންޓަރގައި  ޑޭޓާ  އައިޑެންޓިޓ   ޓްސެންޓަރެވެ.  ރައްޔިތުންގެ  ތެރޭގައި  ސިސްޓަމްސްތަކުގެ  މުހިންމު  ކޮށްފައިވާ 

ޓްރ  ަބލަހައްޓާ ޮބލި ސިސްޓަމް އަދި  ޔަޤ ންކުރުމަށްޓަކައި އެން.ސ .އައި.ޓ ން ފޯރުކޮށްދޭ އ ފާސްގެ ޚިދުމަތާއި، ވިޔަފާރި ރަޖިސް
ިބޒްނަސް އޮންލައިން ސިސްޓަމާއި، ސިންގަލް ވިންޑޯއާއި ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި އެޕްލިކޭޝަން ތަކާއި، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  

އެގްރިކަލްޗަރ ، ކްއަޕްފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ގެ "ސެޕް" ސިސްޓަމްގެ ެބ، "ވުނަ"، "ވިޔަ" އަދި ކިޔެވެނި ޕޯޓަލްއާއި "ގެމެން ޕޯޓަލް"
 އަދި އެން.ސ .އައި.ޓ  އިން ތަރައްޤ ކޮށްފައިވާ ހުރިއާ ޕޯޓަލްއެއް.، އޮންލައިން ސިސްޓަމް

 ޚިދުމަތްތައް ހޯސްޓްކުރެވުނު ނެޓްވޯކްގެ ޚިދުމަތް އަލަށް  2021

Organization Service/Product 
Maldives Energy Authority Enerstat DB 
Ministry of Gender, Family and Social Services Child Sex Offenders Registry 
Ministry of Health DHIS 2 
Ministry Fisheries, Marine Resources and Agriculture Keyolhu Portal 
Ministry Fisheries, Marine Resources and Agriculture Marine Research Permit 
Fuvahmulah City Council Municipal Service Web application 
Fuvahmulah City Council City Council website hosting 
Ministry of Finance  e-debt management system 
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Organization Service/Product 
Ministry of Tourism islands.mv website hosting 
Ministry of Youth, Sports and Community Empowerment NGO Portal 
Ministry of Education Filaa Portal 
LGA Kiyeveni Live class 

 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހޯސްޓްކޮށްދ ފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހުލާސާ 2021

Organisation No of Servers 

1) Ministry of Economic Development 18 

2) Attorney Generals Office 1 

3) Civil Service Commission 2 

4) Ministry of Defence 2 

5) Environment Protection Agency 1 

6) Ministry of Fisheries and Agriculture 10 

7) Ministry of Health 12 

8) Local Government Authority 9 

9) Human Rights Commission 1 

10) Maldives Food and Drug Authority 2 

11) Ministry of Finance 3 

12) Ministry of Arts 1 

13) Ministry of Islamic Affiars 1 

14) Child Ombuds Person Office 1 

15) National Bureau of Statistics 2 

16) National Disaster Management Centre 1 

17) National Library 3 

18) Ministry of Youth 1 

19) National Centre for Information Technology 113 
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ތް  .3.4 މަ ދު ގެ ޚި ޓް ޕޯ ލް ސަ ކަ ނި ކް ދި ޓެ ކް އަ ޑެސް ޕް ލް  ހެ

ފަރާތުން   ގެ  އިދާރާތަކާއި އެން.ސ .އައި.ޓ   ދައުލަތުގެ 
އެހ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި   ޓެކްނިކަލް  އާންމުންނަށް 

ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ.   އަންނަ  ހެލްޕްޑެސްކެއްވަނ   މިގޮތުން 
ހައްލުކުރަން  މައްސަލަތައް  އެ  ކޯލްތަކަށްޖަވާުބދިނުމާއި، 

އަދި  ބޭނުންވާ   މަސައްކަތާއި  ކޯޑިނޭޝަންގެ 
ޓްރޭނިންގ  ރޯލްއައުޓްގެ    ދިނުމާއި  ސިސްޓަމްތަކަށް 

އޮޕަރޭޝަންސް   ހިންގަނ   ރާވައި  މަސައްކަތް 
 ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. 

ޑިޕާޓްމަންޓްމިގޮތުން   ސްޓޭޓް  ޤައުމ  އެމެރިކާގެ  އުފައްދާފައެވެ.  މިއިދާރާއިންވަނ   ޓ މެއް  ޓެކްނިކަލް  ލިިބފައިވާ  އިތުާބރު  ގެ 
ސިސްޓަމްސް   ގެ  ސިސްޓަމް  ގެ  "ޕައިސިސް"  ސިސްޓަމް  ކޮންޓްރޯލް  ޯބޑަރ  ދައުލަތުގެ  ގުޅުންހުރި  ސަލާމަތާއި 

މަންޓް ޓ މްއަށް ބޭނުންވާ އެހ ތެރިކަމާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، ހޯސްޓިންގއާއި، އެމެރިކާގެ ޕައިސިސް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕް
އަދި އިންޓަރޕޯލްގެ ސިސްޓަމް މި ނިޒާމާއި ގުޅުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަނ  މި އިދާރާއިންނެވެ. އަދި މ ގެ އިތުރުން 

އްޖެނަމަ އެ މައްސަލައަކަށް ޕައިސިސް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަނޑާއި ވައިގެ ަބނދަރެއްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެ
ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެނ  މި އިދާރާގެ މަދު މުވައްޒަފުންނެވެ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މި ސަރުކާރު ފެށިގެން އައިއިރު ސިޔާސ   

ަބދަ ހާޑްވެއަރ  ކްރިޓިކަލް  ބޭނުންވާ  ސިސްޓަމަށް  މި  ގާތްވެފައިވަނިކޮށް  ފެއިލްވުމާއި  ސިސްޓަމް  މި  ލުކުރުމުގެ  ސަަބބުތަކާހެދި 
 މަސައްކަތްކުރ ވެސް އެން.ސ .އައި.ޓ ގެ ހ ވާގި ޓ މުންނެވެ. 

ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އިދާރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ޮބޑެތި ސަރވަރ ފެއިލިއަރ މައްސަލަތަކުގައި އެން.ސ .އައި.ޓ ގެ ޓެކްނިކަލް  
މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ފަދަ  ޓ މުން ވަނ  އެޓެންޑްވެ މައްސަލަތައް ހައްލުހޯދަދ ފައެވެ. މިގޮތުން  

 ޮބޑެތި އިދާރާތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ މައްސަލަތައްވަނ  ހައްލުކޮށްދެވިފައެވެ. 

އްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ގެ ަބލިމަޑުކަންފެށި މުޅި މާލެ ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމުގެކުރިން ސަރުކާރުގެ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ރަ  19-ކޯވިޑް
ލިޭބނެ ގޮތާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައިތިެބގެން ސަރުކާރު އޮފ ސްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކުރެވޭނެ  

އް މިހާރުވެސް  ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯވިޑްއަށް ޚާއްސަ އައި.ޓ  ޓާސްކްފޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި އެން.ސ .އައި.ޓ ގެ ޚާއްސަޓ މެ
އަދި   އިދާރ   އެން.ސ .އައި.ޓ ގެ  ޤާއިމްކޮށްފައިވަނ   ހެލްޕްޑެސްކް  ކުއްލި  މިނިސްޓްރ ގެ  ޖެންޑަރ  އަދި  ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ. 

 ފަންނ  ޓ މުގެ މަސައްކަތުންނެވެ. 

މި    ންކަމުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނ މ ގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ސައިަބރ ސެކިއުރިޓ އާއި ގުޅުން ހުރި ކަ
   ޓ މްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 ގަވަރމަންޓް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު-ވަނަ އަހަރު އ  2021

އިން ކުރާ  ގަވަރމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ދިމާވި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެން.ސ .އައި.ޓ   -އ 
ގިނަ    އަށް ވުރެ  17,422ވަނަ އަހަރު މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ދިމާވި    2020މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  

 އަމަލ ގޮތުން އެމައްސަލަތަކަށް ހައްލުފޯރުކޮށްދ ފައެވެ.    ، މައްސަލަތަކަށް ވަނ  ސަޯޕޓް ފޯރުކޮށް
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 ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް  .4
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ޓް  .4.1 ފް ކްރޯސޮ އި ކްޓް   365  މަ ޖެ ރޮ  ޕް

ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި    365މައިކްރޯސޮފްޓް  މުވައްޒަފުންނަށް    20،000ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޤާއިމްކުރި   3ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏާއި އެކު އެއްަބސްވުމެއްގައިވަނ  ސޮއިކޮށްފައެވެ.    2021

ންކުރާ މައިކޮސޮފްޓް ޕްރޑަކްޓިވިޓ   މިއެއްަބސްވުމާއި އެކު ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަން ޒަމާނުންސުރެ ޭބނު
ސްވ ޓްގައި ހިމެނޭ ވޯޑް އަދި އެކްސެލް ފަދަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލައިސަންސް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ޒަމާނ  އ މެއިލް އަދި މުއާސަލާތ  

ނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ  ޚިދުމަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ ވަސ ލަތްތަކަށް އެކްސެސްލިިބގެންދާ
  އިދާރާތައް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަަބުބން އެޖެންސ ތަކުގެ މެދުގައި ކޮލަޮބރޭޓްކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގު 

 ތަނަވަސްވެގެންދާނެއެވެ. 

 ، ފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ލައިސަންސްކޮށްދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން ޭބނުންކުރާ މައިކްރޮސޮފްޓް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓ  ސޮ
އެފަރާތުން ހުށަހެޅި  މައިކްރޯސޮފްޓާއި މަޝްވަރާކޮށް  ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ސ ދާ 

 ފަރާތެއް މެދުވެރި ނުވެ ސ ދާ  ޑައިރެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އެއްަބސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތ އެވެ. މިގޮތުން ތިން ވަނަ
 މައިކްރޮސޮފްޓުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭތ ، މި ލައިސަންސް ހޯދުމުގެ އަގު ރ ޓެއިލް މާކެޓައްވުރެ ވަނ  ހެޔޮކުރެވިފައެވެ.  

ން  .4.2 ދު އް ފެ ޓް އު ނި ޓް ޔު ން މަ ޖް ނޭ ޓް މެ ކް ޖެ ރޮ   ޕް

ރައިގަން ގައުމު އާރާސްތުކުރުމާއި މުސްތަޤުަބލުގައި މިފަދަ  ގެ އާލަމ  ވަާބއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިިބފައިވާ ގެއްލުމުން އަ  19ކޯވިޑް  
ކާރިސާތަކުގައި އިޤްތިޞާދަށާއި މުޖުތަމައުއަށް ލިިބދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި، "ނޭޝަނަލް ރެސިލިއެންސް 

 އޮންލައި ކުރުން ހިމެނިފައި ވެއެވެ. މި  )އެން.އާރ.އާރ(" ޕްލޭންގައި ސަރުކާރު ގެ ޚިދުމަތްތައް  2022-2020އެންޑް ރިކަވަރ   
ކުރިއަށް   ސްޕ ޑެއްގައި  އެކަށ ގެންވާ  މަސައްކަތްތައް  ސިސްޓަމްތަކުގެ  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމައްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް 

ވަހު ނޭޝަނަލް ވަނަ ދު  2021މެއި    23ގެންދިއުމައްޓަކައި އެން.ސ .އައި.ޓ އަށް ބޭނުންވާ އިންސާނ  ވަސ ލަތްތައް ހޯދުމަށް  
އެންވަޔަރމަންޓް،  އޮފް  މިނިސްޓްރ   އަދި  އޮފ ހާއި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައ ސުލް  ޓެކްނޯލޮޖ އާއި،  އިންފޮމޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ 
ފިނޭންސް   މަޝްވަރާތަކަށްފަހު  ޭބއްވުނު  އެކު  ފިނޭންސްއާއި  އޮފް  މިނިސްޓްރ   އާއެކު  ޓެކްނޯލޮޖ   އެންޑް  ޗޭންޖް  ކްލައިމެޓް 

( ސިޓ އިން އެން.ސ .އައި.ޓ ގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް 2021ޖޫން    06)  B3/438/2021/149-13ަބރ  މިނިސްޓްރ ގެ ނަން
ވަނަ    2021ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން  އަދި މިކަމަށް    .ޔުނިޓްއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނ  ދެއްވާފައެވެ

 ފެށާފައެވެ. އަހަރު ވަނ  
 

ޓ   .4.3 ވި ޓި ކް ނެ ބަރ ކަ އި ލެ ފަ މާ ޅު ، ހު ލެ  މާ

މަސައްކަތަކ  ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގަ އިތުރުށް ފުޅާކޮށް ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން މުސްތަގްަބލުގައި ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި   މި
 ހިމެނޭ ވިލިނގިލި އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅުވާލެދޭ ްބރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގަ ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ 

މަޝްރޫއުގައި އަށް ކިލޯމ ޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި، ފައިާބ ކޭަބލް ނެޓްވޯކެއް އެން.ސ .އައި.ޓ     މި  .އްކަތެކެވެމަސަ
ކޯގެ ފުލް ރިޑަންޑަންސ  ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅާ ފައިާބ ރިންގް ނެޓްވޯކެކެވެ.    96. އެއ   އަޅާފައެވެއިން ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއަށް ވަނ   

ހުރަސްކޮށް ހުޅުމާލެއާއި ހަމައަށް ވަނ  ކޭަބލް ގެންދެވިފައެވެ. ކޭަބލް ޓަރމިނޭޓްކޮށް    ހަރު ްބރިޖް އަދި ހައިވޭވަނަ އަ  2021



 

 ަވނަ ސަފްހާ  26އިން  31 

 މުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުވަނ  ފެށިފައެވެ. އޮޕަރޭޝަނަލައިސް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ ހޯދު

 

 



 

 ަވނަ ސަފްހާ  27އިން  31 

 

 



 

 ަވނަ ސަފްހާ  28އިން  31 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ަވނަ ސަފްހާ  29އިން  31 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމްތައް  .5
 

  



 

 ަވނަ ސަފްހާ  30އިން  31 

 

އް  .5.1 ތަ މް ރާ ގް ރޮ ނު ޕް ރ  މް ތަ ނު  ގު ން އި ހި ގަ ޖޭ އް ރާ ހި ވެ  ދި

 

ބައިވެރިވި   ކޯހުގެ ނަން   #
 މުވައްޒަފު 

އިންތިޒާމް ކުރި   މަޤާމް 
 ފަރާތް 

 ނިމުނު ތާރ ޚް  ފެށުނު ތާރ ޚް 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 1
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 
އަލްފާޟިލް  

 އަޙްމަދު ހަލ މް 

އައި.ޓ  މެނޭޖަރ  
އ ގަވަރމަންޓް   -

 ފްރޭމްވާރކް 

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 2
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 
އަލްފާޟިލާ ހަނާ  

 ޢަލ  
ޑިރެކްޓަރ،  
 ފައިނޭންސް 

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 3
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 
އަލްފާޟިލާ ނޫރާ  

 އަފ ފް 
ފައިނޭންސް  
 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 4
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 

އަލްފާޟިލް  
ސަޢުދޫން  
 ޑިރެކްޓަރ  އަބޫބަކުރު 

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 5
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 

އަލްފާޟިލާ  
މަރިޔަމް 
 ނަޝ ދާ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  
 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 6
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 
އަލްފާޟިލާ  

 އައިޝަތު ޝަނާ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  

 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 7
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 

އަލްފާޟިލާ  
ޝަމްހ ދާ  
 އިބްރާހ މް

ހިއުމަން ރިސޯސް  
 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 8
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 

އަލްފާޟިލާ  
ޝިފްޒާ  
 އިބްރާހ މް

އެސިސްޓަންޓް  
ހިއުމަން ރިސޯސް  

 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 9
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 

އަލްފާޟިލާ  
ޝަވްޝަން  
 މުޙައްމަދ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  
 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 10
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 
އަލްފާޟިލް  

 އަޙްމަދު ޖަވާދު 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  

 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 



 

 ަވނަ ސަފްހާ  31އިން  31 

ބައިވެރިވި   ކޯހުގެ ނަން   #
 މުވައްޒަފު 

އިންތިޒާމް ކުރި   މަޤާމް 
 ފަރާތް 

 ނިމުނު ތާރ ޚް  ފެށުނު ތާރ ޚް 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 11
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 

އަލްފާޟިލާ  
ޝިފްޒާ  
 އިބްރާހ މް

އެސިސްޓަންޓް  
ހިއުމަން ރިސޯސް  

 އޮފިސަރ

ސިވިލް ސަރވިސް  
ޓްރެއިނިންގ  
 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ޑިސެމްބަރ   08
2021 

ބ ންގ  -އެމްްޕލޯއި ވެލް 12
ފޮރ އަ ސަވިސް  

 ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް 

އަލްފާޟިލް  
މުޙައްމަދު 

 އައިހަމް ސިޔާމް
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