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. 1.1

އުފެއްދުން

ސަރުކާރުން  2003ވަނަ އަހަރު މާޗް  25ވަނަ ދުވަހު ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ (އެން.ސ.އައި.ޓ)
އުފައްދަވާފައި ވަނ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ އެހގައި ރާއްޖެ ތަރައްޤއަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި ،ރާއްޖޭގައި އިންފޮމޭޝަން
ޓެކްނޯލޮޖ ކުރިއެރުވުމަށެވެ.
މާތްﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅާއެކު  2021ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ރާއްޖޭގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ ކުރިއެރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނ ކުރެވިފައެވެ.
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. 1.2

ހ ި ނ ް ގ ު މ ު ގ ެ އ ޮ ނ ި ގ ަނ ޑ ު

 17ނޮވެމްބަރ  2018އިން ފެށިގެން  01މާޗް 2021ގެ ނިޔަލަށް އެން.ސ.އައި.ޓ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވ މިނިސްޓަރ
އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލޙް ޖަމާލްއެވެ .އަދި  01މާޗް 2021އިން
ފެށިގެން  04މެއި 2021ގެ ނިޔަލަށް ވަގުތ ގޮތުން އެން.ސ.އައި.ޓ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު ފައްޔާޟް އިސްމާއލްއެވެ.
 05މެއި  2021ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ އުވާލައްވައި ،އެ މިނިސްޓްރ
އާއި މިނިސްޓްރގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތައް މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖގެ ދަށަށް
ބދަލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލާ
ވަނ ަ
އާމިނަތު ޝައުނާ އައްޔަން ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ،އެން.ސ.އައި.ޓ ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ.
ބދަލުކުރެއްވުމާއި ހަމައަށް
މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ،ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖގެ ދަށަށް އެން.ސ.އައި.ޓ ަ
މިނިސްޓްރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ އަދި އެ މިނިސްޓްރގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކުގެ ޕަރމަނަންޓް
ސެކްރެޓަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވަނ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރފްއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް،
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރއަކ އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްޠަފާއެވެ .މގެ އިތުރުން،
އެން.ސ.އައި.ޓގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާކަމުގައި  03ޖޫން  2018ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައި.ޓ މެނޭޖަރ ،އ-ގަވަރމަންޓް
ފްރޭމްވޯރކް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަލމް ވަނ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.
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. 1.3

މެންޑޭޓް

 )1ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދ ތަރައްޤއާއި އިޖްތިމާޢ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ގޮތެއްގެމަތިން ހުރިހައި
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
ބލަހައްޓައި ތަރައްޤކޮށް ދެމެހެއްޓުން
 )2ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ ޤާއިމުކޮށް ހިންގައިަ ،
ބނުންކުރެވޭ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ،އެޕްލިކޭޝަންތައް ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކުރުން
 )3ސަރުކާރުގެ ދާއިރާގައި ޭ
 )4ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދ ތަރައްޤއާއި އިޖްތިމާޢ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެކަށޭނެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ ޤައުމ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާ ދިނުމާއި ،ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އިންފޮމޭޝަން
ޕްލޭންއާއި ،ސްޓްރެޓިޖތަކާމެދު ކަމާ ެ
ބނުންވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕްލޭންތައް ރާވައި ،ވިލަރެސްކޮށް
ޓެކްނޯލޮޖގެ ސިޔާސަތުގެ މުރާދު ޙާސިލުކުރުމަށް ޭ
ހިންގުން
 )5އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ ޒަރއާއިން ރާއްޖޭގައި ތަޢުލމާއި މަޢުލޫމާތު އަދި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުން
 )6ދަޢުލަތުގެ

އުފެއްދުންތެރިކަން

ޚިދުމަތްތައްދިނުން

އިތުރުކޮށް،

ހަލުވިކުރުމަށާއި،

ޢާންމުކޮށް

ރާއްޖޭގައި

މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ

"އިލެކްޓްރޯނިކް

ފުޅާކޮށް،

މަގު

ގަވަރންމަންޓް"

ސަރުކާރުގެ

(އ-ގަވަރންމަންޓް)

ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ޕްލޭން" ތަރައްޤކޮށް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން
 )7އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖއާއި ،އެއާ ގުޅިފައިވާ ސިނާޢ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤކޮށް ހަލުވި
ބހޭ
ބއިވެރިކޮށްގެން ކަމާ ެ
ކުރުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ އިންޑަސްޓްރ ަ
ބދަލުތައް ދިރާސާކުރުމާއި ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖއާއި އެއާގުޅިފައިވާ
ސިޔާސަތުތަކަށާއި ޓެކްނޯލޮޖއަށް އަންނަ ަ
ބހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރުން
ސިނާޢ މަސައްކަތްތައް ތަރައްޤކުރުމުގެ ކަންކަން ކަމާ ެ
ބނުންކޮށްގެން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި
 )8ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ކުރުމާއި ،އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ ޭ
ބންޗްމާކް"ތައް
ބނުންކުރަންވ ،އެއިރަކަށް އެންމެ އެކަށގެންވާ މިންގަނޑުތަކާއި" ،ގައިޑްލައިން" ތަކާއި " ެ
ޭ
ކަނޑައަޅައި ،ޢާންމުކުރުން
ބއިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުން
 )9ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،ސަރުކާރު ަ

ހުށަހަޅާ "އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޕްލޭން"

ބލައި ،އެ ޕްލޭންތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
ަ
 )10ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ ދާއިރާއިން ލަފައާއި މަޝްވަރާދިނުން
 )11ވިލަރެސްކުރެވިގެން

ލާމެހިފައިވާ

ގޮތެއްގައި

އިންފޮމޭޝަން

ސިސްޓަމްސް

ބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް ސަރވޭ ކުރުން
ެ
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ތަރައްޤކޮށް،

ހިންގައި،

. 1.4

ލި ބ ު ނ ު އ ާ މ ް ދ ަނ އ ާ އ ި ކ ު ރ ެ ވ ު ނ ު ޚ ަ ރ ަ ދ ު

ބޖެޓަކ60،279،497.11 ،
ބނު ަ
 2021ވަނަ އަހަރު އިދާރާއަށް ލި ު

ރުފިޔާއެވެ .މގެ ތެރެއިން ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި

 16،754،112.70ރުފިޔާ ،އަދި ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި  43،525،384.41ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވުނެވެ.
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ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 8

މި އިދާރާއަކ ފަންނ މަސައްކަތް ކުރާ އިދާރާއަކަށް ވެފައި ،ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑާއި މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ ތެރެއިން
ބޑެތި ދަތިތަކެއް އިދާރާއަށްދަނ ދަތިވަމުންނެވެ .އަދި މި އިދާރާއިން އާދަވެގެން ކުރާ
ބމުގެ ޮ
ފަންނ މުވައްޒަފުން ލި ު
ބނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުންވަނ
މަސައްކަތަކވެސް ވަރަށް ފަންނ މަސައްކަތަކަށްވާތ މި  2ގަވައިދުގެ ތެރޭންވެސް ތަނަށް ޭ
ބޑެތި މުސާރައިގައި އެހެން ސަރުކާރުގެ
ބނާ ކޮށްފައިވާ ފަންނ މުވައްޒަފުންނަށް ޓާގެޓްކޮށް ޮ
ދަތިވެފައެވެ .މި އިދާރާއިން ި
އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އިދާރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށގެންވާ
ބޔާންކުރާ
ބން ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތަކުން ަ
ބ ު
މިންވަރާ ގާތައްވެސް ވެރިންގެ ފެންވަރުގެ މަޤާމްތަކާއި އިދާރ މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ ސަ ަ
ބޔާންކުރަމެވެ .މި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް
ބލެހެއްޓުމަށް ދަތިވާކަންވެސް މި ރިޕޯޓްގައި ަ
ގޮތަށް އިދާރި ކަންކަން ެ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހަށްވެސް ވަނ  2020ވަނައަހަރު ހުށަހެޅިފައެވެ .މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ،މުވައްޒަފުން
ދާއިމކޮށް ރިޓެއިންކުރުމުގެ މުހިންމުކަންވާނ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ .މިކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެންސއައިޓގައި ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން  2021ވަނަ އަހަރުވަނ ދެއްވާފައެވެ.

. 2.1

އ ި ދ ާ ރ ާ ގ ެ ޓ މ ް ތަ ކ ާ އ ި މ ު ވ ަ އ ް ޒ ަ ފ ު ނ ް ގ ެ އ ަ ދ ަ ދ ު

ޓމް

ސިވިލް

ކޮންޓްރެކްޓް

ކޯޕޮރޭޓް ޑިވިޜަން  /ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

1

-

އައި.ޓ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޓމް

1

3

އޮޕަރޭޝަންސް ޓމް (ހެލްޕްޑެސް/ސަރވިސްޑެސްކް)

8

-

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓމް

1

3

އެސް.އާރް.އެސް ޓމް

1

3

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

-

12

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

4

-

ޕްރޮކިއުމަންޓް

1

-

ބޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
ަ

4

-

ހިއުމަން ރިސޯސް

3

-
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. 2.2

 2021ވ ަ ނ ަ އ ަ ހ ަ ރ ު އ ަ ލަ ށ ް ވ ަޒ ފ ާ ދ ެ ވ ު ނ ު މ ު ވ ަ އ ް ޒ ަ ފ ު ނ ް

#

މަޤާމް

ނަން

ވަޒފާދެއްވި ތާރޚް

ސިވިލް ސަރވިސް
1

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަބން

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 18ޖަނަވަރ 2021

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 2ފެބުރުވަރ 2021

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ ،އައިޓ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 3ފެބުރުވަރ 2021

4

އަލްފާޟިލާ ހަނާ ޢަލ

ޑިރެކްޓަރ

 15ޖޫން 2021

5

އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 19އޮގަސްޓު 2021

6

އަލްފާޟިލާ ޝަމްހދާ އިބްރާހމް

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

 3އޮކްޓޫބަރު 2021

7

އަލްފާޟިލާ ނޫރާ ޢަފފް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 3އޮކްޓޫބަރު 2021

8

އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު

ޑިރެކްޓަރ

 14އޮކްޓޫބަރު 2021

9

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަވާދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 09ނޮވެމްބަރ 2021

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 14ނޮވެންބަރު 2021

2
3

10

ޢަލ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އައިހަމް
ސިޔާމް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު
ވާޞިފް

އަލްފާޟިލާ ޝަވްޝަން
މުޙައްމަދު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓް
1

އަލްފާޟިލާ ޝަވްޝަން
މުޙައްމަދު

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައުލް

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ ،އައިޓ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 15ފެބްރުއަރ 2021

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ ،އައިޓ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 7އެޕްރލް 2021

ކޮންޓްރެކްޓް
1

ނަޙދު މުޙައްމަދު ރިޒާ

ޕޝަލިސްޓް
ސނިއަރ ޖ.ޑ.އެސް ސް ެ

 19އޮގަސްޓު 2021

2

އިބްރާހިމް ޝިޔާމް

ޕރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ
ް

 23އޮގަސްޓް 2021

3

އަޒްމން މުޙައްމަދު

ޕޝަލިސްޓް
ޖ.ޑ.އެސް ސް ެ

 31އޮގަސްޓް 2021

4

ނިޝާން ފަހުމ

ޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
ް

ޕޓެމްބަރ 2021
 28ސެ ް

5

އަޙްމަދު ޝިފާޢު

ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ

ޕޓެމްބަރ 2021
 29ސެ ް

6

އިބްރާހިމް އަބްދުލް ރަޝދު

ޕޝަލިސްޓް
ޖ.ޑ.އެސް ސް ެ

ޕޓެމްބަރ 2021
 30ސެ ް

7

އަލ ޔާސިރު

ޕލިކޭޝަން އިންޖިނިއަރ
މޮބައިލް އެ ް

 03އޮކްޓޫބަރ 2021

8

ހާނ ނަސރު

ސނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ

 05އޮކްޓޫބަރ 2021

9

މުހައްމަދު ޝާރިފް އަހްމަދު

ޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
ް

 28އޮކްޓޫބަރ 2021

10

މުޙައްމަދު ފާރިޝް

ޕރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ
ް

 08ނޮވެމްބަރ 2021

11

މުޙައްމަދު ލިއުޝާން

ޕޝަލިސްޓް
ޖ.ޑ.އެސް ސް ެ

 24ނޮވެމްބަރ 2021

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 10

12
13
14

އަބްދުﷲ މުޢން
ހައްވާ ޝިފާޒާ އަބްދުލް
މުހްސިން
ހައްމާދު އަބްދުލް ރަޙްމާން

. 2.3
#

އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން
އަބޫބަކުރު

. 2.4
#

ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ

 09ޑިސެމްބަރ 2021

ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ

 26ޑިސެމްބަރ 2021

 2021ވ ަ ނ ަ އ ަ ހ ަ ރ ު ވ ަޒ ފ ާ ބ ަ ދ ަ ލު ވ ި މ ު ވ ަ އ ް ޒ ަ ފ ު ނ ް
ނަން

1

ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ

 01ޑިސެމްބަރ 2021

ހުރި މަޤާމް

ބަދަލުވި މަޤާމް
ޑިރެކްޓަރ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ބަދަލުވި ތާރޚް
އަލްފާޟިލް ސަޢުދޫން
އަބޫބަކުރު

 2021ވ ަ ނ ަ އ ަ ހ ަ ރ ު ވ ަޒ ފ ާ އ ި ނ ް ވ ަ ކ ި ވ ި މ ު ވ ަ އ ް ޒ ަ ފ ު ނ ް
މަޤާމް

ނަން

ވަޒފާދެއްވި ތާރޚް

ސިވިލް ސަރވިސް
1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ ،އައިޓ
އެސިސްޓަންޓް ހެލް ް

 30މޭ 2021

2

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އަދްލާ

ޕރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ް

 02ޖޫން 2021

3

އަލްފާޟިލް އިބްރާހމް ޒާހިދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 08ޖުލައި 2021

4

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރަޝދާ

ޕޑެސްކް އޮފިސަރ ،އައިޓ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 13ޖުލައި 2021

އައި.ޓ މެނޭޖަރ

 09ޑިސެމްބަރ 2021

5

ވާސިފް

އަލްފާޟިލާ ޝަޛްރާ މުޙައްމަދު
ސަޢދު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓް
1

އަލްފާޟިލާ ޝަވްޝަން
މުޙައްމަދު

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައުލް

1

އަލްފާޟިލާ ހިންދް އަލ

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ ،އައިޓ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 14މޭ 2021

ޕ ޑެސްކް އޮފިސަރ ،އައިޓ
އެސިސްޓެންޓް ހެލް ް

 06ޖުލައި 2021

ކޮންޓްރެކްޓް
ސިސްޓަމްސް އެނަލިސްޓް (ލެވެލް )2

 31ޖެނުއަރ 2021

ކޯޑިނޭޓަރ ފޮރ އައި.ސ.ޓ އިންކިއުބޭޓަރ

 02ފެބްރުއަރ 2021

3

އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާމިރު

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 09މާރޗް 2021

4

އަލްފާޟިލް އަލ އިހްސާން

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

 14މާރޗް 2021

5

އަލްފާޟިލް އިބްރާހމް ނަޝާތު

ނެޓްވާރކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 15މާރޗް 2021

6

އަލްފާޟިލް ވިޝާހް ރަޝދު

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާއިދު
ވާސިފް

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 11

އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނޝަން ފޮރ ނޭޝަނަލް
ޕއުޓަ ނެޓްވާރކް
ކޮމް ި

 08އޭޕްރލް 2021

7
8
9
10
11

އަލްފާޟިލް މައުމޫން އަފފް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހމް ޔުމްނޫން
ނާޖިހު

ޕއުޓަރ
ޓެކްނޝަން ފޮރ ނެޝަނަލް ކޮމް ި
ނެޓްވާރކް
ޕޓް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް އައިޓ ސަ ޯ

އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ނަބލާ

ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލިސްޓް ފޮރ އ-ސަރވިސް

އަބްދުއްސައްތާރރު

ޕރޮގްރާމް
ޕމަންޓް ް
ޑިވެލޮ ް

އަލްފާޟިލް އަޒްމން މުޙައްމަދު
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒިޔާއު
ސައދު

12

އަލްފާޟިލް ނިޝާން ފަހުމ

ޕއުޓަރ
ޓެކްނޝަން ފޮރ ނެޝަނަލް ކޮމް ި
ނެޓްވާރކް
ޔޫއައި/ޔޫއެކްސް ޑިވެލޮޕަރ
ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލިސްޓް ފޮރ އ-ސަރވިސް
ޕރޮގްރާމް
ޕމަންޓް ް
ޑިވެލޮ ް

 31މޭ 2021
 20ޖޫން 2021
 29އޮގަސްޓް 2021
 30އޮގަސްޓް 2021
ޕޓެމްބަރ 2021
 05ސެ ް
ޕޓެމްބަރ 2021
 27ސެ ް

13

އަޙްމަދު ޝިފާޢު

ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރ

 21ނޮވެމްބަރ 2021

14

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މުއން

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

 30ނޮވެމްބަރ 2021

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

 08ޑިސެމްބަރ 2021

ޕޝަލިސްޓް
މަލްޓމޑިއާ ސް ެ

 24ޑިސެމްބަރ 2021

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

 25ޑިސެމްބަރ 2021

ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނަރ

 29ޑިސެމްބަރ 2021

15
16
17

އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ޝިފާޒާ
އަބްދުލް މުހުސިން
އަލްފާޟިލް އިސްމާއލް ޝަނޫން
ޝާކިރު
އަލްފާޟިލް ހައްމާދު
އަބްދުއްރަހްމާން

18

އަލްފާޟިލް އަޒްހަދު އަޙްމަދު

ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓް
1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިމާދު

ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

 14އޮގަސްޓް 2021

2

އަލްފާޟިލް އަލ ޔާސިރު

ސނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ

 02އޮކްޓޫބަރ 2021

3

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފާރިޝް

ސނިއަރ ސޮފްޓްވެއަރ އެނަލިސްޓް

 07ނޮވެމްބަރ 2021
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ބޔަކަށެވެ .އެއ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކުރުމަށް
ބހިގެންވަނ މައިގަނޑު ަ 3
އެންސއައިޓގެ މަސައްކަތްތައް ެ
ބނުންވާ ހޯސްޓިންގް
ބނުންވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޑިވެލޮޕްކޮށްދިނުމާއި ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޑިވެލޮޕްކުރަމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޭ
ޭ
އަދި ޑޭޓާ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ،ސަރުކާރުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް އިންޓަގްރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
ބލަހައްޓާ
ބޔާންކުރަނ އިދާރާއިން އާންމުކޮށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްކާއި ަ
ބއިގައި މި ަ
ގައުމ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމެވެ .މި ަ
އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.

. 3.1

އ  -ގ ަ ވ ަރ މ ަ ނ ް ޓ ް އ ެ ޕ ް ލި ކ ޭ ޝ ަ ނ ް ޑ ި ވ ެ ލޮ ޕ ް ކ ޮ ށ ް ދ ި ނ ު ނ ް

މި އިދާރާއިން ކުރަމުން ގެންދާ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތަކ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖގެ އެހގައި ދަޢުލަތުގެ ހިންގުން އ-
ގަވަރމަންޓް ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ގެންގޮސްދިނުމެވެ .މިގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގައަކާއި ޤައުމ ޑާޓާސެންޓަރއެއް
ބލަހައްޓައެވެ.
ބނުންވާ މުހިންމު އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް މިއިދާރާއިން ަ
ޤާއިމްކޮށް ،ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ޭ
ބލަހައްޓަމުންގެންދިޔަ ސިސްޓަމް ތަކުގެ މައުލޫމާތެވެ.
ބޔާންކުރަނ މި އިދާރާއިން  2021އަހަރާއި ހަމައަށް ަ
ތިރގައި މި ަ
 .3.1.1ގަވަރމަންޓް އ-ލެޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް)
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަދި
ބދަލުކުރުމަށްޓަކައި  2010ވަނަ އަހަރު ގަވަރމަންޓް އ-ލެޓަރ
ރައްކައުތެރިގޮތެއްގައި އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް ސިޓ ަ
މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ވަނ ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން  2021ވަނަ އަހަރުގައި މި ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ގޮތުން
ބކް އެންޑް ގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނ ކުރެވިފައެވެ.
ެ
 .3.1.2އ-ފާސް
ބގެންދާނެއެވެ.
ބނުންކުރައްވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވަކި "ޑިޖިޓަލް އައި.ޑ" އެއް ލި ި
ބން އ-ސަރވިސް ގެ ޚިދުމަތްތައް ޭ
ބ ު
އފާސް ގެ ސަ ަ
ބލުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް "އ-ފާސް"
އަދި ކޮންމެ ސިސްޓަމަކަށް ވަކި ވަކި ޔުސާރ އައި.ޑ އެއް ގެންގުޅުއްވުމުގެ ަ
ބނުންކުރުމުގެ މަގުފަހިވެ މިކަމުގެ
ބނުންކުރައްވައިގެން އ-ގަވަރމަންޓް ނިޒާމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތެއްވެސް ޭ
ޭ
ބން އޮންލައިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ޚިދުމަތް ހޯދަނ
ބ ު
ބގެންދާނެއެވެ .މގެ އިތުރުން "އ-ފާސް" ސަ ަ
ލުއިފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށް ލި ި
ސދާ ރައްޔިތެއްކަން ކަށަވަރުވެގެން ދާނެއެވެ .ސަރުކާގެ އައު ޑިޖިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ،އފާސް އަކ
ބނުންވާ މަސައްކަތް  2021ވަނަ އަހަރުވަނ ފެށިފައެވެ .މގެ އިތުރުން އފާސް
ފުރިހަމަ ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓ އަކަށް ހެދުމަށް ޭ
އެކައުންޓް އަކ ވެރިފަރާތް ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ އެކައުންޓްތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،މިކަމަށް ޚާއްސަ  13ކައުންޓަރެއް ،ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރެވުނެވެ.
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 .3.1.1ގަވް.އެމްވ މެސެޖް
ބނުންވާ ސިޓ /ޝަކުވާ ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް
މިއ ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ޭ
ބނުންކުރާ ސަރުކާރުގެ ރަސްމ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތެވެ .ސަރުކާރުގެ ވަކިވަކި އިދާރާތަކަށް އެކިއެކި ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ރަސްމ
ޭ
ބދަލުގައި މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް މުއާމަލާތު ކުރެވޭ ޚިދުމަތެއް .މިއ ސަރުކާރުގެ
މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ަ
ބނުންކުރުން
ބދަލުކުރާ ޖެމްސް ނިޒާމާއި ސދާ ގުޅާލެވިފައިވާ ސިސްޓަމެއް .މި ސިސްޓަމް ޭ
އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ރަސްމ ލިޔުން ަ
ލުއިފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައި ކަރުދާހުގައި ސިޓލިޔެ ،ނުވަތަ ޕްރިންޓްކޮށް ސޮއިކޮށް ސްކޭންކޮށް އެޓޭޗްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް
ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ .އަދި އިދާރާތަށް ޒިންމާ ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އިދާރާއަތަކަށް ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ސިޓ އަދި ޝަކުވާގެ
ބޑެއްގެ އެހގައި އިދާރާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފެންނާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ސިޓއެއްގެ ސްޓޭޓަސް ،ހުށަހެޅި ފަރާތައް
މިންވަރު ޑޭޝް ޯ
ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރު  20އިދާރާއަކަށް ގަވް.އެމްވ މެސެޖް ރޯލްއައުޓްކުރެވުނެވެ.
 .3.1.1މަގޭ ހިޔާވެހި
މިއ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ވައުދުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކިއުގައި ނުޖެހި ފްލެޓަށް
އެދެވޭގޮތަށް ހެދުމަށް އެން.ސ.އައި.ޓގައި އެދުމުން ތައްޔާރުކޮށްދެވުނު ޕޯޓަލްއެކެވެ .މި ޕޯޓަލްގެ ފުރަތަ ކޮމްޕޯނެންޓް  2019ވަނަ
އަހަރު ތައްޔާރުކުރެވި ކުރގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރއާއި ވަނ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ތަރައްޤކުރުމުގެ
މަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްރއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން އިތުރު ޑިވެލޮޕްމަންޓެއް  2020ވަނަ އަހަރު
ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރ އުވާލުމަށްފަހު އުފައްދަވާފައިވާ މިނިސްޓްރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގް،
ބދަލުތަކާއި އިންޓެގްރޭޝަންތަކާއި އެކު ހައުސިންގް
ބޑެތި ަ
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އިން އެދިގެން ސިސްޓަމަށް ޮ
ސްކމްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކޮށް ސިސްޓަމް ތެރެއިން މަރކްސްދެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  2021ވަނަ އަހަރު
ފެށުނެވެ.
 .3.1.2ޓޫރިޒަމް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (ޓިމްސް)
ޓޫރިޒަމް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" އަކ މިނިސްޓްރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ގުޅިގެން ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ އިން ޑިވެލޮޕްކުރައްވާފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ .މި ސިސްޓަމް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރ
އިން ދެއްވަމުންގެންދަވާ ޚިދުމަތްތައް ޚަރުދަނާކުރުމަށާއި އެ މިނިސްޓްރ އާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ
އެކި ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ.
 .3.1.3ކްލެމެންސ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (އަޖުމަ)
ބޑުގެ މަސައްކަތް ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި މަޢާފު
މިސިސްޓަމަކ އެޓަރނ ޖެނެރަލް އޮފހުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ކްލެމެންސ ޯ
ބ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާ ސިސްޓަމެކެވެ .މިސިސްޓަމުން
ދިނުމާއި އަދަ ު
ބޑުން ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހަށް
ބމުން ފެށިގެން ކްލެމެންސ ޯ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހުން ކުށްވެރިންގެ އެޕްލިކޭޝަން ލި ު
ލަފާއެރުވުމާ ދެމެދު ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ .މިސިސްޓަމަކ މގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހގައި ހަމައެކަނި
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ބނުމަށް ޑިވެލޮޕްކުރެވޭ އޮފްލައިން ސިސްޓަމެވެ.
ބޑުގެ ޭ
ކްލެމެންސ ޯ
 .3.1.4މަކުޑި
"މަކުޑި" ސިސްޓަމަކ މިނިސްޓްރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން
ޓެކްނޯލޮޖ އާއި ގުޅިގެން ޑިވެލޮޕްކުރައްވާފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ .މި ސިސްޓަމަކ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް
އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓ އިން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް
ބސް އެކެވެ.
ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ކެމިކަލްތަކުގެ ޑޭޓާ ޭ
ބއިތަކަކ:
މި ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ަ
ބލެހެއްޓުން
 )1އެތެރެކުރަން ހުއްދަދޭ އަދި މަނާ ކެމިކަލްތަކުގެ މައުލޫމާތު ެ
ބލެހެއްޓުން
 )2ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމަށް އެދި ހުށައަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ެ
ބލެހެއްޓުން
 )3ކެމިކަލް ގުދަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދައަށް ހުށައަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ެ
 )4ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމަށް އާންމު ފަރުދުންނަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން
 )5ކެމިކަލް ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ރައްކާކުރުމަށް ގުދަންތަކައްދޭ ހުއްދަ ދޫކުރުން
ބލެހެއްޓުން
 )6އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އެކްސެސް ރޯލްތައް ެ

 .3.1.5އކައުންސިލް  -ގެމެން މޮޑިއުލް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ އިޖުތިމާޢ،
ބލެހެއްޓޭނެ
ބހޭ މަޢުލޫމާތު އޮންލައިންކޮށް ކައުންސިލްތަކުން ެ
އިގްތިޞާދ ،ޞިއްޙ ،ތަޢުލމ އަދި ޢުމްރާނ ތައްރައްޤއާއި ެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ސިސްޓަމެއް ވަނ  2012ވަނައަހަރު ވަނ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .މި
ސިސްޓަމުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އުފަންވާ ކުދިންގެ ރެޖިސްޓްރ އަދި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި،
ބލެހެއްޓުމާއި ،މަރުވާ މހުންގެ
ބލެހެއްޓުމާއި ،ގޭގައި ދިރިއުޅޭމހުންގެ ރަޖިސްޓްރ ެ
ގޭގެ ރަޖިސްޓްރ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރ ެ
ބލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ެ

 .3.1.6ޓްރާންސްޕޯޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓއާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ އާއި ގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ގުޅިގެން
ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަށް އޮންލައިންކޮށް ފޯރޮކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  2011ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމުގެ ނަމުގައި
ބދަލެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތެއް
ބޑު ަ
އޮންލައިން ސިސްޓަމެއް ވަނ ތަޢާރަފު ކޮށްފައެވެ .ނަމަވެސް މި ސިސްޓަމް އަށް މާ ޮ
މިއަހަރު ކުރެވިފައިނެތެވެ .އަދި ސިސްޓަމް އައުޓް ޑޭޓް ވެފައިވުމާއި ގުޅިގެން ސިސްޓަމް އިތުރަށް ތަރައްޤ ކުރުމަށްޓަކައި
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ބޖެޓްކުރުމަށްއެދި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓއަށް ވަނ  2019ވަނަ އަހަރު އެނގިފައެވެ .ނަމަވެސް ސިސްޓަމްއަށް ސަޕޯޓް ދިނުމާއި
ަ
ބގްފިކްސިންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ަ
 .3.1.7އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމް
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ އާއި ގުޅިގެން ”އެކްސްޕެޓް“ ގެ ނަމުގައި
ބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  2011ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ.
ބދޭސންގެ މަޢުލޫމާތު ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒފާ އަދާކުރާ ި
ބދަލުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު
ބދޭސންނަށް ކޯޓާ ދިނުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓްރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑވެލޮޕްމަންޓަށް ަ
ި
ބނުންވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތްތަކާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ
މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރެއިން މި ސިސްޓަމަށް އިތުރަށް ޭ
ބދަލުކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް ސިސްޓަމް ހޯސްޓްކުރުމާއި ،މޯލްޑިވްސް
ބއި  2021ވަނަ އަހަރު އެ މިނިސްޓްރއަށް ވަނ ަ
ބޑު ަ
ޮ
ބލަހަށްޓައެވެ.
ބއެއް މަސައްކަތްތައް އެންސއައިޓން އަދިވެސް ަ
އިމިގްރޭޝަން އާއި ގުޅުންހުރި ަ
އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ބނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޔޫސަރ މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް
 )1އޮންލައިން އަދި އެޑްމިން ޕޯޓަލް ޭ
ބނުންވާ އެކި އެކި ސެޓިންގއާއި ކޮންފިގަރޭޝަންސް
ބނުންކުރުމަށް ޭ
 )2ސިސްޓަމް ޭ
ބދޭސން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހޭ ކޯޓާއަށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރުން
ި )3
 )4އެޑްމިން ޕޯޓަލްއިން ކޯޓާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ހުއްދަދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ބދޭސން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ނަގަންޖެހޭ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް އޮންލައިކޮށް އެޕްލައިކުރުން
ި )5
 )6އެޑްމިން ޕޯޓަލްއިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް އެޕްލިކޭޝަންތައް ޗެކްކުރުމާއި ހުއްދަދިނުމުގެ މަސައްކަތް
ބންޑް އިތުރުކުރުން ،ކޯޓާ ކެންސަލްކުރުން އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްގެ
 )7ކޯޓާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ކޯޓާ ޭ
ބދަލުކުރުން އަދި ކުރާ
ބދަލުކުރުން ،މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓް ަ
މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ،ކެންސަލްކުރުން ،އެމްޕްލޯޔަރ ަ
ބދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތް
މަސައްކަތް ަ
ބލައިގަތުން
 )8ކޯޓާ އާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ އެކިއެކި ފތަކާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ަ
 )9އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ވިސާ ފައިސާ އޮންލައިންކޮށް މރާއަށް ދެއްކުން
 )10އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ވޯކް ވިސާ އަދި ވިސާ ސްޓިކަރ ދިނުމުގެ އެކިއެކި މަސައްކަތް
 )11އޮންލައިންކޮށް ވޯކް ވިސާ އަދި ވިސާ ސްޓިކަރ އަށް އެޕްލައިކުރުން
 )12އެޑްމިން ޕޯޓަލްއިން ނަގަންޖެހޭ އެކިއެކި ރިޕޯޓްތައް

 .3.1.8އ އެޑްމިން
ޒަމާނ ޓެކްނޯލޮޖގެ އެހގައި ސަރުކާރުގެ އޮފސްތައް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށް އެހތެރިވުމުގެ ގޮތުން (އިދާރ
މަސައްކަތްތައް ޓެކްނޯލޮޖގެ އެހގައި އޮޓަމޭޓްކޮށް ހިންގުން) އއެޑްމިން ސިސްޓަމްއެއް ވަނ ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ .މިސިސްޓަމް
ބހޭ ކަންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ބނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުގައި ވަޒފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ެ
ޭ
ވނަ ސަފްހާ
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ބގެންދާނެއެވެ.އަދި ސިސްޓަމްގެ
އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުރުސަތު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ލި ި
ބން އިދާރ ހިންގުމަށްކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި ،އެއިދާރާތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެއެވެ.
ބ ު
ސަ ަ
 .3.1.9އ ހެލްތް
މިނިސްޓްރ އޮފް ހެލްތް އާއި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖ އާއި ގުޅިގެން ތައްޔާތު ކޮށްފައިވާ އހެލްތް
ސިސްޓަމަކ އެކި އެކި ސިއްޙ އިދާރާތަކުން ރިކޯޑު ކުރާ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން އަދި އެއް މިންވަރެއްގައި ރިކޯޑު ކުރެވޭ ނިޒާމެއް
ބލާލެވޭނެގޮތް ހެދުން ،ކުޑަދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ޖެހޭ
ގާއިމްކޮށް މައިމހާ އަދި ދަރިފުޅުގެ ސިއްޙ މައުލޫމާތު އެއްތަނަކުން ަ
ދުވަސް ފަދަ މުހިންމު ދުވަސްތަކުގެ އޮންލައިންކޮށް ފެންނަން ހުރުން ،ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވެސް  1ހެލްތް ރިކޯޑު ގާއިމު
ބނެގޮތް ހެދުމެވެ) .މި
ބނުންވާ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ލި ޭ
ބނާކުރުމަށް ޭ
ކުރުން އަދި ސިއްޙ ވަސލަތްތަކާއި ސާރވިސް ި
ސިސްޓަމް މިވަގުތު ވަނ ހޯލްޑް ކުރެވިފައެވެ(.
 .3.1.10މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް
މިސިސްޓަމަކ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓއިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެޑިޔުކޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި ސަރޓިފިކޭޝަންސް
ބހޭ އިންޓިޓިއުޓަތަކަށާއި އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
އެކްރެޑިޓޭޝަން އާއި އޯޑިޓިންގގެ މަސައްކަތް ފަސޭހަކަމާއެކު ކަމާ ެ
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖއިން ޑިވެލޮޕްކުރަމުންދާ ސިސްޓަމަކެވެ .މިސިސްޓަމަކ ޚިދުމަތަށް އެދޭ
ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި އަދި އޯފްލައިންކޮށް އެމް.ކިޔު.އޭ އިން އެމަސައްކަތް މެނޭޖްކުރުމަށް ޑިވެލޮޕްކުރެވޭ
ސިސްޓަމެކެވެ.
 .3.1.11މިނިސްޓްރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން (މައި އެޑިއު  /ނިރު)
މިސިސްޓަމަކ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ލޯން އަދި ސްކޮލަރޝިޕްގެ މަސައްކަތްތައް
ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި ޑިވެލޮޕްކުރެވެމުންދާ ސިސްޓަމެކެވެ .މިސިސްޓަމްއިން ލޯން އަދި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭ
ބރާ
ބހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ދޫކުރެވޭ ލޯނާއި ގުޅިގެން އަނ ު
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެފަރާތްތައް ކިޔަވަވަމުންދާ އިންސްޓިޓިއުޓްތަކާ ެ
ބލެހެއްޓޭނެއެވެ.
ފައިސާދައްކާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އަދިވެސް މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތުތައް ެ
 .3.1.12ގަވް .އެމްވ
ބސައިޓުތައް އެއްހަމަކޮށް ،އެއް ފެންވަރެއްގައި ،ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ހޯދާލެވޭނެ
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކެއްގެ ވެ ް
ގޮތަށް ،އެއްތާކުން ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ނެތިވެސް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ޚަރަދު
ބނެ ގޮތް ހެދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފެށުނު މަސައްކަތެކެވެ .މިގޮތުން
ކުޑަކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތް ލި ޭ
ބދަލުގައި އެއް ޕޯޓަލް އަކުން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާ އަކުން ދޭ ޚިދުމަތާއި މައުލޫމާތު
ބސައިޓްތަކުގެ ަ
އިދާރާތަކުގެ ވަކި ވަކި ވެ ް
ފެންނާނެގޮތަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ޑިޖިޓަލްކޮށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ސިންގަލް ސްޓޮޕް ޕޯޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާނ ގަވް .އެމްވ އެވެ.
ބރާއި އޮފހުގެ މުހިންމު މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރެވޭ ކޮންޓެންޓް
މިގޮތުން މި ޕޯޓްލްގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމ އިޢުލާން އާއި ޚަ ަ
މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއްވާނ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .މގެ އިތުރުން އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އާންމު ޚިދުމަތްތަކުގެ ލިސްޓިންގ އަދި
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ޕްރޮސޖަރތައް ހިމެނޭގޮތަށް ސަރވިސް ޕޯޓަލްވެސް ވަނ ޑިވެލޮޕްކޮށް ނިމި ،މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ސްޓޭޖްއަކަށް
ގެންދެވިފައެވެ .އަދި އެން.ސ.އައި.ޓ އިން އަލަށް ޑިވެލޮޕްކުރާ ހުރިހާ އޮންލައިން ޚިދުމަތެއްވެސް ދެންފޯރުކޮށްދެވޭނ މި
ޕޯޓަލްމެދުވެރިކޮށެވެ.
 .3.1.13ހަފްތާރެސް
މިއ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ވައުދުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ވކް އެންޑް މާރކެޓް ޕްރޮގްރާމް
މެނޭޖްކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްދފައިވާ ސިސްޓަމްއެކެވެ.
 .3.1.14އައިލެންޑްސް އެމްވ
ބރުވެރިކޮށް ރަށުފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި
މިއ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ  100ދުވަހުގެ ވައުދުގައި ކައުންސިލްތައް ާ
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރއަށް ތައްޔާރުކޮށްދެވުނު ޕޯޓަލްއެކެވެ .މި ޕޯޓަލް ހިންގުން މިހާރު ވަނ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރއަށް
ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

. 3.2

ޤ ަ އ ުމ ކ ޮ މ ް ޕ ި އ ު ޓ ަރ ވ ި އ ު ގ ަ އ ި ގ ެ ޚ ި ދ ު މ ަ ތް

މިވިއުގައިގެ އެހގައި ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:
ބނުންވާ ޑ.އެން.އާރުގެ ވެރިފިކޭޝަން ޚިދުމަތްތަކާއި
ބނުންކުރަމުންދާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ޭ
 )1ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޭ
ބނުންވާ އޭޕއައި ކަނެކްޓް ކޮށްދިނުން.
އަދި އެހެނިހެން އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ޭ
ބނުންކުރެވޭ މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސެޕް ސިސްޓަމާއި އަދި
 )2ދަޢުލަތުގެ ހިންގުން ޑިޖިޓަލްކުރުމަށްޓަކައި ޭ
ބލެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިވާ ނލަން ޕޯޓަލް ،ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ފަދަ ސިސްޓަމްތައް ވެސް ދައުލަތުގެ
މާލކަންކަން ެ
އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން
 )3ލާމަރުކަޒ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދގެ މައުލޫމާތު ޑިޖިޓަލްކޮށް
ބލަހައްޓައި އުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރ އަދި ސެޓްފިކެޓް
ބލެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިވާ ވިހާ މަރުވާ މހުންގެ ރިކޯޑް ެ
ެ
ބނުންކުރާ ގެމެން ސިސްޓަމް ސިސްޓަމް ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ސިއްޚ
ހެދުމަށް ޭ
މަރުކަޒުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބނުންވާ ޑާކްފައިބަރ
ބހެއްޓިފައިވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރގެ ސެޕް ސިސްޓަމަށް ޭ
ބކްއަޕް ެ
 )4ޤައުމ ޑޭޓާ ސެންޓަރގައި ެ
ކަނެކްޓިވިޓ ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބދަލުކުރާ ޖެމްސް ސިސްޓަމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 )5ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ރަސްމ ލިޔެކިޔުން ަ
ބނުންތަކަށް ހޯސްޓްކޮށްދފައިވާ ސިސްޓަމްތަކަށް އެކްސެސް ފޯރުކޮށްދިނުން.
އަދި މިނޫންވެސް އެކި އިދާރާތަކުގެ އިންޓަރނަލް ޭ
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ްބދަލުގެނެވުނު ސައިޓްތައ
ަ /ު ނެޓްވޯކްގެ ޚިދުމަތް އަލަށް ގުޅާދެވުނ2021
Site

Date

Type

Details

Department of

1/3/2021

Relocation

Connection relocation from Filaa building to

public

H.Asrafeevilla

examination
Health

2/16/2021

Ministry

New

Extending Health Ministry Network to

Connection

Emergency call center located at Hulhumale
Hospital

MED

4/3/2021

Relocation

Relocating MED waterfront building fiber cable

MMA NCN

4/6/2021

Relocation

Relocating MMA NCN connection fiber

connection
Gender

Relocation (Same Building)
5/24/2021

Relocation

Ministry
Tax Appeal

Gender Ministry connection relocation From
Billoorijehige to Sea trec building

5/27/2021

Relocation

tribunal

Tax Appeal tribunal connection relocation From
MA.Jambugasdhoshuge to G.Maagaha New fiber
cable was laid to G.Maagaha

Business

6/3/2021

Relocation

center

Business center corporation relocation from
Sakeenamanzil to M. Kaneeru Villa

corporation
SDFC

6/3/2021

Relocation

SDFC new NCN connection to M. Kaneeru
Villa

National

6/8/2021

Relocation

National Archives of Maldives connection

Archives of

Relocation From National Museum to

Maldives

H.Keleethia

Ombudsperson
National

6/16/2021
7/1/2021

New

Ombudsperson for transitional justice new

Connection

connection to H.Keleethia

Relocation

National Institute of Education connection

Institute of

relocation From Velana to M.Starcloud building

Education
Human rights

7/4/2021

Relocation

commission

Human rights commission of the Maldives
Relocation From Uthutuvehi to M.Starcloud
building

Maldives

7/5/2021

Relocation

Maldives National Skills Development Authority

National Skills

connection relocation From M.Worlddream to

Development

H.Fulidhooge

Authority
Foreign
Ministry
connection

7/11/2021

New

Foreign Ministry connection relocation From

Connection

temporary building to foreign ministry building
New fiber cable was laid to new building
ާވނަ ސަފްހ
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Site

Date

Type

Details

Maldives

7/27/2021

New

Maldives Immigration connection relocation

Connection

From Huravee building to M.Starcloud building

DR

New fiber connection between Peoples Majlis to

Immigration
connection
DR Setup for

8/30/2021

Majlis

NCIT

Connection
National

10/11/2021

Relocation

National integrity commission connection

integrity

relocation From Huravee building to Sea tracs

commission

building

MPL

11/13/2021

New

New fiber cable connection between Customs

Connection and MPL
NDA

12/5/2021

Relocation

National drug agency connection relocation
From G.Greenge to Sea tracs building

ްޤ ަ އ ުމ ޑ ޭ ޓ ާ ސ ެ ނ ް ޓ ަރ ގ ެ ޚ ި ދ ު މ ަ ތ

. 3.3

ްބކްއަޕްގެ ޚިދުމަތ
ެ ،ިޤައުމ ޑޭޓާ ސެންޓަރަކ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ހޯސްޓްކޮށްދިނުމާއ
ު މިތަނަކ ވަރަށް ގިނަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކ.ެފޯރުކޮށްދިނުމުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރއެވ
ާބނެކަން ކަށަވަރުވާގޮތަށް ޚިދުމަތްދޭ ދައުލަތުގެ ހަމައެކަނި ޑޭޓ
ޭ ި ރައްކާތެރިކަމާއި ލ،ިސަރުކާރުގެ ޑޭޓާ ގެއްލުނަނުދ ސައްޚަކަމާއ
އައިޑެންޓިޓ

ެރައްޔިތުންގ

ިތެރޭގައ

ެސިސްޓަމްސްތަކުގ

ުމުހިންމ

ާހޯސްޓްކޮށްފައިވ

ިސެންޓަރގައ

ާޑޭޓ

.ެސެންޓަރެވ

ިބލި ސިސްޓަމް އަދ
ޮ ާބލަހައްޓ
ަ  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރ،ިޓން ފޯރުކޮށްދޭ އފާސްގެ ޚިދުމަތާއ.ިއައ.ސ.ްޔަޤންކުރުމަށްޓަކައި އެނ
ެ ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓގ،ި ސިންގަލް ވިންޑޯއާއި ގުޅުން ހުރި އެކިއެކި އެޕްލިކޭޝަން ތަކާއ،ިބޒްނަސް އޮންލައިން ސިސްޓަމާއ
ި
 އެގްރިކަލްޗަރ،ްބކްއަޕ
ެ ެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރގެ "ސެޕް" ސިސްޓަމްގ،"ް "ވިޔަ" އަދި ކިޔެވެނި ޕޯޓަލްއާއި "ގެމެން ޕޯޓަލ،"ަ"ވުނ
.ްޓ އިން ތަރައްޤކޮށްފައިވާ ހުރިއާ ޕޯޓަލްއެއ.ިއައ.ސ.ް އަދި އެނ،ްއޮންލައިން ސިސްޓަމ
ް ނެޓްވޯކްގެ ޚިދުމަތް އަލަށް ހޯސްޓްކުރެވުނު ޚިދުމަތްތައ2021
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

ާވނަ ސަފްހ
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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 ހޯސްޓްކޮށްދފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ހުލާސ2021
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
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. 3.4

އެން.ސ.އައި.ޓ ގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި
އާންމުންނަށް

އެހފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

ޓެކްނިކަލް

ހެލްޕްޑެސްކެއްވަނ ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން އަންނަ
ބދިނުމާއި ،އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން
ކޯލްތަކަށްޖަވާ ު
ބނުންވާ
ޭ

ކޯޑިނޭޝަންގެ

ސިސްޓަމްތަކަށް
މަސައްކަތް

މަސައްކަތާއި

ޓްރޭނިންގ
ރާވައި

ދިނުމާއި

ހިންގަނ

އަދި

ރޯލްއައުޓްގެ
އޮޕަރޭޝަންސް

ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.
ބފައިވާ ޓެކްނިކަލް ޓމެއް މިއިދާރާއިންވަނ އުފައްދާފައެވެ .ޤައުމ
ބރު ލި ި
މިގޮތުން އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިތު ާ
ސަލާމަތާއި

ގުޅުންހުރި

ދައުލަތުގެ

ބޑަރ
ޯ

ކޮންޓްރޯލް

ސިސްޓަމް

"ޕައިސިސް"

ގެ

ސިސްޓަމް

ގެ

ސިސްޓަމްސް

ބނުންވާ އެހތެރިކަމާއި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ،ހޯސްޓިންގއާއި ،އެމެރިކާގެ ޕައިސިސް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓމްއަށް ޭ
ބލަހައްޓަނ މި އިދާރާއިންނެވެ .އަދި މގެ އިތުރުން
އަދި އިންޓަރޕޯލްގެ ސިސްޓަމް މި ނިޒާމާއި ގުޅުވާލުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތް ަ
ބނުންކުރަމުންދާ ކަނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރެއްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައަކަށް
ޕައިސިސް ސިސްޓަމް ޭ
ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެނ މި އިދާރާގެ މަދު މުވައްޒަފުންނެވެ .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މި ސަރުކާރު ފެށިގެން އައިއިރު ސިޔާސ
ބދަލުކުރުމުގެ
ބނުންވާ ކްރިޓިކަލް ހާޑްވެއަރ ަ
ބތަކާހެދި މި ސިސްޓަމް ފެއިލްވުމާއި ގާތްވެފައިވަނިކޮށް މި ސިސްޓަމަށް ޭ
ބ ު
ސަ ަ
މަސައްކަތްކުރވެސް އެން.ސ.އައި.ޓގެ ހވާގި ޓމުންނެވެ.
ބޑެތި ސަރވަރ ފެއިލިއަރ މައްސަލަތަކުގައި އެން.ސ.އައި.ޓގެ ޓެކްނިކަލް
ސަރުކާރުގެ މުހިންމު އިދާރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް ޮ
ޓމުން ވަނ އެޓެންޑްވެ މައްސަލަތައް ހައްލުހޯދަދފައެވެ .މިގޮތުން މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ފަދަ
ބޑެތި އިދާރާތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރގެ މައްސަލަތައްވަނ ހައްލުކޮށްދެވިފައެވެ.
ޮ
ބންދަކަށް ދިއުމުގެކުރިން ސަރުކާރުގެ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް
ބލިމަޑުކަންފެށި މުޅި މާލެ ފުރަ ަ
ކޯވިޑް 19-ގެ ަ
ބގެން ސަރުކާރު އޮފސްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ކުރެވޭނެ
ބނެ ގޮތާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައިތި ެ
ލި ޭ
ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯވިޑްއަށް ޚާއްސަ އައި.ޓ ޓާސްކްފޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި އެން.ސ.އައި.ޓގެ ޚާއްސަޓމެއް މިހާރުވެސް
ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ .އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރގެ ކުއްލި ހެލްޕްޑެސްކް ޤާއިމްކޮށްފައިވަނ އެން.ސ.އައި.ޓގެ އިދާރ އަދި
ފަންނ ޓމުގެ މަސައްކަތުންނެވެ.
މގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓއާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވަނ މި
ޓމްގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރު އ-ގަވަރމަންޓް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު
އ -ގަވަރމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ދިމާވި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެން.ސ.އައި.ޓ އިން ކުރާ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  2020ވަނަ އަހަރު މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ދިމާވި  17,422އަށް ވުރެ ގިނަ
ޕޓް ފޯރުކޮށް ،އަމަލގޮތުން އެމައްސަލަތަކަށް ހައްލުފޯރުކޮށްދފައެވެ.
މައްސަލަތަކަށް ވަނ ސަ ޯ
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. 4.1

މ ަ އ ި ކ ް ރ ޯ ސ ޮ ފ ް ޓ ް  365ޕ ް ރ ޮ ޖ ެ ކ ް ޓ ް

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  20،000މުވައްޒަފުންނަށް މައިކްރޯސޮފްޓް  365ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
ބސްވުމެއްގައިވަނ ސޮއިކޮށްފައެވެ 3 .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޤާއިމްކުރި
 2021ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުންޏާއި އެކު އެއް ަ
ބނުންކުރާ މައިކޮސޮފްޓް ޕްރޑަކްޓިވިޓ
ބލަހައްޓަން ޒަމާނުންސުރެ ޭ
ބސްވުމާއި އެކު ސަރުކާރުގެ ލިޔެކިޔން ތައްޔާރުކޮށް ަ
މިއެއް ަ
ސްވޓްގައި ހިމެނޭ ވޯޑް އަދި އެކްސެލް ފަދަ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލައިސަންސް ކުރުމުގެ އިތުރުން ،ޒަމާނ އމެއިލް އަދި މުއާސަލާތ
ބގެންދާނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ
ޚިދުމަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ ވަސލަތްތަކަށް އެކްސެސްލި ި
ބރޭޓްކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގު
ބން އެޖެންސތަކުގެ މެދުގައި ކޮލަ ޮ
ބ ު
އިދާރާތައް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަ ަ
ތަނަވަސްވެގެންދާނެއެވެ.
ބނުންކުރާ މައިކްރޮސޮފްޓް ޕްރޮޑަކްޓިވިޓ ސޮފްޓްވެއަރ އެޕްލިކޭޝަން ލައިސަންސްކޮށް،
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން ޭ
ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ލާމަރުކަޒުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ސދާ މައިކްރޯސޮފްޓާއި މަޝްވަރާކޮށް އެފަރާތުން ހުށަހެޅި
ބސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާތއެވެ .މިގޮތުން ތިން ވަނަ ފަރާތެއް މެދުވެރި ނުވެ ސދާ
ޑައިރެކްޓް ޕްރޮޕޯޒަލް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،އެއް ަ
މައިކްރޮސޮފްޓުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭތ ،މި ލައިސަންސް ހޯދުމުގެ އަގު ރޓެއިލް މާކެޓައްވުރެ ވަނ ހެޔޮކުރެވިފައެވެ.

. 4.2

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް އުފެއްދުން

ބލުގައި މިފަދަ
ބފައިވާ ގެއްލުމުން އަރައިގަން ގައުމު އާރާސްތުކުރުމާއި މުސްތަޤު ަ
ބއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލި ި
ކޯވިޑް  19ގެ އާލަމ ވަ ާ
ބދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި" ،ނޭޝަނަލް ރެސިލިއެންސް
ކާރިސާތަކުގައި އިޤްތިޞާދަށާއި މުޖުތަމައުއަށް ލި ި
އެންޑް ރިކަވަރ ( 2022-2020އެން.އާރ.އާރ)" ޕްލޭންގައި ސަރުކާރު ގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައި ކުރުން ހިމެނިފައި ވެއެވެ .މި
ބނުންވާ ސިސްޓަމްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެކަށގެންވާ ސްޕޑެއްގައި ކުރިއަށް
މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމައްޓަކައި ޭ
ބނުންވާ އިންސާނ ވަސލަތްތައް ހޯދުމަށް  23މެއި  2021ވަނަ ދުވަހު ނޭޝަނަލް
ގެންދިއުމައްޓަކައި އެން.ސ.އައި.ޓއަށް ޭ
ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖއާއި ،ރައސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފހާއި އަދި މިނިސްޓްރ އޮފް އެންވަޔަރމަންޓް،
ބއްވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ފިނޭންސް
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ އާއެކު މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްއާއި އެކު ޭ
މިނިސްޓްރގެ ނަންބަރ  06( 13-B3/438/2021/149ޖޫން  )2021ސިޓއިން އެން.ސ.އައި.ޓގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ބނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  2021ވަނަ
ޔުނިޓްއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަނ ދެއްވާފައެވެ .އަދި މިކަމަށް ޭ
އަހަރު ވަނ ފެށާފައެވެ.

 . 4.3މ ާ ލެ ،ހ ު ޅ ު މ ާ ލެ ފ ަ އ ި ބ ަރ ކ ަ ނ ެ ކ ް ޓ ި ވ ިޓ
ބލުގައި ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި
މި މަސައްކަތަކ ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގަ އިތުރުށް ފުޅާކޮށް ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން މުސްތަގް ަ
ބރިޖް ޕްރޮޖެކްޓް ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ކޮމްޕިއުޓާ ވިއުގަ ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ
ހިމެނޭ ވިލިނގިލި އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި ގުޅުވާލެދޭ ް
ބލް ނެޓްވޯކެއް އެން.ސ.އައި.ޓ
ބ ކޭ ަ
މަސައްކަތެކެވެ .މި މަޝްރޫއުގައި އަށް ކިލޯމޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ގުޅުވާލުމަށްޓަކައި ،ފައި ާ
ބ ރިންގް ނެޓްވޯކެކެވެ.
އިން ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއަށް ވަނ އަޅާފައެވެ .އެއ  96ކޯގެ ފުލް ރިޑަންޑަންސ ހިމެނޭ ގޮތަށް އަޅާ ފައި ާ
ބލް ޓަރމިނޭޓްކޮށް
ބލް ގެންދެވިފައެވެ .ކޭ ަ
ބރިޖް އަދި ހައިވޭ ހުރަސްކޮށް ހުޅުމާލެއާއި ހަމައަށް ވަނ ކޭ ަ
 2021ވަނަ އަހަރު ް
ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 25

ބނުންވާ ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުވަނ ފެށިފައެވެ.
އޮޕަރޭޝަނަލައިސް ކުރުމަށް ޭ

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 26

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 27

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 28

 . 5ތ ަ މ ްރ ނ ް ޕ ް ރ ޮ ގ ް ރ ާ މ ް ތ ަ އ ް

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 29

. 5.1

#

ދ ި ވ ެ ހ ި ރ ާ އ ް ޖ ޭ ގ ަ އ ި ހ ި ނ ް ގ ު ނ ު ތަ މ ްރ ނ ު ޕ ް ރ ޮ ގ ް ރ ާ މ ް ތަ އ ް

ކޯހުގެ ނަން

ބައިވެރިވި

މަޤާމް

މުވައްޒަފު

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް

އިންތިޒާމް ކުރި

ފެށުނު ތާރޚް

ނިމުނު ތާރޚް

ފަރާތް
އައި.ޓ މެނޭޖަރ

ސިވިލް ސަރވިސް

ފޮރ އަ ސަވިސް

އަލްފާޟިލް

 -އގަވަރމަންޓް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

އަޙްމަދު ހަލމް

ފްރޭމްވާރކް

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ސިވިލް ސަރވިސް

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް
ފޮރ އަ ސަވިސް

އަލްފާޟިލާ ހަނާ

ޑިރެކްޓަރ،

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

ޢަލ

ފައިނޭންސް

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ސިވިލް ސަރވިސް

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް
ފޮރ އަ ސަވިސް

އަލްފާޟިލާ ނޫރާ

ފައިނޭންސް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

އަފފް

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް

އަލްފާޟިލް

ސިވިލް ސަރވިސް

ފޮރ އަ ސަވިސް

ސަޢުދޫން

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

އަބޫބަކުރު

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް

އަލްފާޟިލާ

ޑިރެކްޓަރ

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ސިވިލް ސަރވިސް

ފޮރ އަ ސަވިސް

މަރިޔަމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

ނަޝދާ

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ސިވިލް ސަރވިސް

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް
ފޮރ އަ ސަވިސް

އަލްފާޟިލާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

އައިޝަތު ޝަނާ

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް

އަލްފާޟިލާ

ސިވިލް ސަރވިސް

ފޮރ އަ ސަވިސް

ޝަމްހދާ

ހިއުމަން ރިސޯސް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

އިބްރާހމް

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް

އަލްފާޟިލާ

އެސިސްޓަންޓް

ސިވިލް ސަރވިސް

ފޮރ އަ ސަވިސް

ޝިފްޒާ

ހިއުމަން ރިސޯސް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

އިބްރާހމް

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
އެމް ް

އަލްފާޟިލާ

ސިވިލް ސަރވިސް

ފޮރ އަ ސަވިސް

ޝަވްޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

މުޙައްމަދ

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
 10އެމް ް
ފޮރ އަ ސަވިސް
ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 30

ސިވިލް ސަރވިސް
އަލްފާޟިލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

އަޙްމަދު ޖަވާދު

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

#

ކޯހުގެ ނަން

ބައިވެރިވި

މަޤާމް

މުވައްޒަފު
ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
 11އެމް ް
ފޮރ އަ ސަވިސް
ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް
ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
 12އެމް ް
ފޮރ އަ ސަވިސް
ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް
ޕލޯއި ވެލް-ބންގ
 13އެމް ް
ފޮރ އަ ސަވިސް
ބިޔޯންޑް އެކްސެލެންސް

ވނަ ސަފްހާ
 31އިން ަ 31

އިންތިޒާމް ކުރި

ފެށުނު ތާރޚް

ނިމުނު ތާރޚް

ފަރާތް

އަލްފާޟިލާ

އެސިސްޓަންޓް

ސިވިލް ސަރވިސް

ޝިފްޒާ

ހިއުމަން ރިސޯސް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

އިބްރާހމް

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

އަލްފާޟިލް

އެސިސްޓަންޓް

ސިވިލް ސަރވިސް

މުޙައްމަދު

ޕ ޑެސްކް
ހެލް ް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

އައިހަމް ސިޔާމް

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

އަލްފާޟިލާ

އެސިސްޓަންޓް

ސިވިލް ސަރވިސް

އައިމިނަތު

ޕ ޑެސްކް
ހެލް ް

ޓްރެއިނިންގ

 08ޑިސެމްބަރ

 08ޑިސެމްބަރ

ޝަބން ޢަލ

އޮފިސަރ

އިންސްޓިޓިއުޓް

2021

2021

