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  ދުނިޔޭގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 
ރޒް މިނިސްޓަރ އޮފް     ހޯމްއެފެއަ

  ދެއްވާ ޚިޠާބް ޒްލީން އަޙްމަދު އޮނަރަބަލް އަ 
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. އަދި ޙާސުބްهللا ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި  ނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ
 ށް ޞަލަވާތާއި ަސލާމް ލެއްުވން އަޢަލައިހި ވަސައްލަމަهللا ޞައްލަهللا ޔޭގެ ސާހިބާ މުޙައްަމދުއްރަސޫލު ނިދެދު 

  މިލްކުރަމެވެ.ޢާގިައ އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލް އަޞްޙާބުން ޝާމި ދު ކުރެަމވެ.އެދި ދުޢާ
  

ތަޙުނިޔާއާއި ހެޮޔ  ދުވަހުގެދުނިޔޭގެ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން އަދި އިންފޮޭމޝަން ސޮސައިޓީ 
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަްށ هللا އެދުންތައް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 އި ކުންފުނިތަކަށާ  ގެ ޚިދުމަތް ދޭޓެލެކިޮމއުނިކޭޝަނާިއ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި 
 ބޭުނން  ފަރާތްތަކަށާއި، މި ޚިދުމަތުގެ މިޚިުދމަތް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގައި އަވަދިެނތި އުޅުއްވާ އެންމެހާ 

   ދަންނަަވމެވެ.ހެޔޮ އެދުންތައް ތަޙުނިޔާއާއި ދުވަހުގެ  ވެސްފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ ހިއްޕަވާ
  

 މިއަދު މިފާހަގަކުރެވޭ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަްނ އަދި އިންފޮމޭޝަން ސޮސައިޓީ ދުވަުހގެ
ނޑަދުނިޔޭގެ ުމާވސަލާތީ ޖަމްިޢއްޔާ އައި.ޓީރުކަމުގައި ޝިޢާ :.ޔޫ އިން ކަ   ައޅުއްވާފައިވަނީ

“Big Data for Big Impact” 

ޚިދުމަތްތަކާިއ ދުނިޔޭގެ މުާވސަލާތީ ދުވަހުގެ ޝިޢާރުގައި އިޝާރާތްކުރާ ފަދައިްނ، 
ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ ދިއި، ޭބނުންކުރޮާގތްތަކަށް ބަލަ ވަސީލަތްތައް އަޅުގަ ިރއުޅުމާއި ތަރައްޤީގެ އަޅުގަ

.އުލޫމާތާއި ތަފާސް ހިސާބުގެ މަުގނަ ގިނަކަންކަމުގައި  މައުލޫމާތާއި ތަފާސް މިފަދަ   ބޭނުން ހިފިދާނެއެވެ
ރޭވުމުގައި ވަރަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަންކަން ނަތީޖާ ނެރެެނވި ގޮތްަތކަށް  ،ހިސާބަކީ އޭގެ މައްޗަށް ބަޯރސަވެ

ގައި މިގޮތަްށ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރު ގުޅިގެން، ސަރަހައްދީ އަދި ޤައުމުތަކުން  ވަސީލަތެކެވެ.
ނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށް  ނުޑދަ ނޑައަޅާފައިވާ ެދމެހެއްޓެނިވި ތަރައްީޤގެ ލަ މަސައްކަތްކޮށް އދ. އްިނ ކަ

ނޑުމެން އަޅަން ވަރަށް ރަނގަޅު ފިޔަވެޅެކެވެ.   އަމާޒު ހިފުމަކީ މިއަދު އަޅުގަ
  

އި، މިވީަނ މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ތަރައްގީވެ، ކޮންމެ ތަނެއްގަ މިހާރު  އަޅުގަޑުމެން
ގުޅާލެވޭނެ ޒަމާނަކަްށ ފަސޭހައިން ޢާއިލާއާއި ރައްޓެހީންނަށް  ންގެއަޅުގަޑުމެކޮންމެަވގުތެއަްގއި ވިޔަސް 
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 . އާއިލާއާއި ރައްޓެހީންނާއި އަާޑއި  ތިއްބަސް ކޮންމެ ތަނެްއގައިމިހާރު އާދެ، އަޅުގަޑުމެން މަރުޙަބާކިޔާފައެވެ
  ރަށް ފަސޭހަކަމެކެވެ.ށްލުމަކީ ވަައދި މެސެޖުން މުޢާސަލާތުކޮ މަންޒަރު 

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށަުގއި ވޭތުވެ ިދަޔ 
މަދު ދުވަސޮްކޅުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިންފޮރމޭޝަްނ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އިންގިލާީބ 

. އިަދ މިހާރުވެސް  އިއިސީޓީ ދާއިރާއިން ރާއްެޖއަށް އިތުރު ތަރައްީޤ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ ގެނެސްެދްއވާފައެވެ
 . ގެނެސްދެއްުވަމށް އެމަނިކުފާނު އެގެންަދަވނީ ގަިނުގނަ އަގުނުކުރެޭވފަދަ ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްަވމުނެްނވެ
އެގޮތުން ބަލާއިރު، ތަޢުލީމީ މަރުޙާލާގެ ތެރޭގައި އައިސީޓީ ބޭނުން ުކރެވޭ މިްނވަުރ އިތުރު ކުރައްވާ، 

ހިސާބުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް އެއްފަހަރާ އެއްވަގުތެްއގައި އެއް ފިލާވަޅެއް ނަގައިދެިވ  ރާއްޖޭގެ އެކި 
. ހަމަ އެއާއިއެކު ސިއްޙީ  ވަގުތުންަވގުތަށް ސުވާލުކޮށް ޖަވާބު ދެވޭނެ ނިޒާމެްއ ވަނީ ޤައިމުވެފައެވެ

އެ ދާއިރާއަށްވެސް އިތުރު ދާއިރާގައި އައިސީޓީ ބެނުން ކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރު ކުރައްވާ މިރޮނގުން 
. މިނޫނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ބަލައިލި ކޮްނެމ  ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވާފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯއްދަވިައދެއަްވިއ އިަދ  ދިމާއެްއގައެިވސް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު 
އޭގެެތރޭގަިއ  އެމަނިކުފާުނ އެގްެނދަަވީނ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުނެްނވެ. އިތަުރށް ތަރައްޤި ކުރެއްވުމަށް

.  ރާއްޖެޭގ ބަނދަރުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، އަދިވެސް މިފަދަ އެތަްއ ތަނެއް ހެިމނެއެވެ
ގެ ޚިދުމަްތ ޭދ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާއި އިންފޮޭމޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ރާއްޖޭގައި އެހެންކަމުން މިފުރުޞަތުގައި 

އި، މި ޚިުދމަތުެގ އުޅުއްވާ އެނެްމހާ ފަރާތްތާަކ އި މިޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރެއްުވމަުގއި އަވަދިނެތިކުންފުނިތަކާ
ނޑުގެ އަމިއްަލ ނަމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބދުއެންމެހާ ފަރާތްތަ ބޭނުން ހިއްޕަވާ ޔާީމްނ هللا ކާއި އަޅުގަ

  ތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންަނވަމެެވ.ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވަރަށް އިޚުލާސް
  

ރާއްޖޭގެ އައި.ސީ.ޓީ މާޙައުލަށް ބަލާލާއިރު، އެދެވޭ ިމްނވަރަކަށް ޚިދުަމތާއި އިންފްާރ 
. ރާއްޖެއާިއ ބޭރުދުނިޔެާއއި ސަބްމެރްީނ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް  ސްޓަރަކްޗަރ މިވަނީ ތަރަްއޤީ ކުރެވިފައެވެ

. ތަފައިބަރ ނެޓްވަރކްރޭގައިވެސް މިވަނީ ކޭބަލުން ގުޅާލުމުގެ އިރުތުން، ރާއްޖޭގެ އެތެ  އް ޤާއިމްކުރެވިފައެވެ
. މިފަަދ  ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކަންކޮޅުތަކަށް މޯބައިލް ފޯނާއި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންަޓރނެޓް ޚިދުަމތް ލިބެއެވެ

ރަނގަުޅ  އޮތް ވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އްމު ިދރުިއޅުމުގެ ކަންކަންވެސްމާޙައުލެއް އޮތުމަކީ ވިޔަފާރިތަކާއި އާ
  ފުރުސަތެކެވެ.

  
ނޑުެމްނ ހިފާ ގޮތްތަކަށް ބަލާލާއިރު،  މުވާސާލާތީ ޚިދުމަތްތަކުެގ ބޭނުން އަޅުގަ
ނޑުމްެނގެ ފިހާރަތައް މިދަނީ  . އަޅުގަ ނޑުެމންގެ ފޯނުތައް ިމހާރު މިވަނީ ސްމާޓް ފޯނަށް ބަދަލުވެފައެވެ އަޅުގަ

ގަިޑއިުރ  24ތްދޭ ކައްުނޓަރުތައް މިދަނީ އޮންލައިން ެވބްސައިޓް ތަކަށް ބަދަލުވަމުންެނވެ. ޚިުދމަ
 . ފައިސާގެ މުއާމަލާތުތައް މިހާރު ގިނައްިނ ކުރަނީ އްޮނލައްިނ ޚިދުަމތްލިބޭ ޕޯރޓަލްތަކަށް ބަދަލުވަުމްނނެވެ

 . . ބޭންކިން ެމުދވިރިކޮށެވެ ނޑުމެްނ މިހާރު ކިޔަނީ ސްކްރީން ތަކްުނނެވެ ޫނހާއި މަޖައްލާތައް އަޅުގަ
  އި ބޯޑަރ ހުރަސްކުރީަނ ސްމާޓް ކާޑާކުންެނވެ.ފެރީދަތުރުގެ ގޭޓްތަކާ
  

ނޑުމެނެްގ ކަންކަން ކުރިއަރާދާ  ކަމީ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ެއދެޭވ ބޭނުންިހފާ އަޅުގަ
ނޑު ަވރަށް އުފާވާކުރާ އައި.ސީ.ޓީ ެގ  ކުރެވޭ ހިތާމައަކީ ަނމެަވސް މިއުފާވެރިކަމާއިއެކު މެވެ.އަޅުގަ

. ށްވެސް ގޮތްގޮތަ ނާތަހުޒީބުޚިދަުމތްތައް  ަނތީޖާއެއްގެ ޮގތްުނ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޭނުްނކުރާކަމެވެ
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 ކޮށްލާއައި.ސީ.ޓީގެ ޚިދުމަތަކީ، ަމއިންބަފައްިނނާއި ޒިނާްމދާރު ވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަަބޔަކު މާޔޫސް 
މަްށ އަިދ އެއީ ޤައުމުތަކުގެ ސަލާމާަތ ރައްކާތެރިކަ .ދެއެވެދުމަތަކަށް ބައެއްފަހަރު ވެގެންހާސްކުރުވާ ޚި
ނޑުގެ ިއލްތިމާސައަޅު، އެހެންކަމުން .ވެގްެނދެއެވެ ޚިުދމަތަކަށްވެސް  ވާގިވެރިވާ ބުރޫއެރުވުމަށް  ކީ މަިފަދ ގަ

ކަންކަމުން އްެއކިބާވެވަޑައިގެްނ، ވީހާވެސް ރައްކާތެރިކަމާއެިއކު، މުޖްތަމަޢުގެ ލާބައާއި ފައިދަާއށް އައި.ސީ.ީޓ 
   ންކުރެއްވުެމވެ.ބޭނު ބޭފުޅުންވެސްގެ ވަޞީލަތްތައް ހުރިހާ 

  

ޚިދަުމތްދެއްވާ އްެނެމހާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުވައިގެން،  ދުނިޔޭގެ ޓެލެޮކމިއުނިކޭޝަން ދުވަހާއި
އާިއ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝްަނ ރަޢިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅާއެއްގޮތަށް އަޅުގަޑު މި އިލްތިމާސްކުރަނީ 

ނޑުއެހީ އި އައު ހޯދުންތަކުގެ އައި.ސީ.ޓިގެ ވަސީލަތްތަކާ ކަންކަން އިތުރަށް  ްނގެ ދިރިއުޅުމުގެ މެ ގައި އަޅުގަ
ގެނޮްގސް ދެއްވުމަށެވެ. އަދި ުމުޖތަމަޢުގެ އެންމެާހ  ދެއްވައި އެންެމ މަތީ ހަރުފަތާހަަމއަށްތަރައްޤީކޮށް

ފަރުދުންގެ  ބޭނުންތަކަށް ވިސްނައިގެން ދެެމހެއްޓެނިިވ ކުރިއެރުވުމާއި "ޑިޖިޓަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" ގެ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުޅާދައިރާ އެއްގައި ހަރަކާތްތަކެއް އެކުލަވާލައްވާ ހިންގެުވމަށެވެ. އާެދ!  އަސާސްގެ

ޤައުމުގެ އްެނމެހާ އަފްރާދުންވެސް މިފަދަ ހުރިހާ ކަންކަމުގައި ޝާމިލްކުރުމަކީ އަޅުގަޑުމެންެގ 
  ވާޖިބެއްކަމުަގިއ ދެކެމާ ހިންަގވާށެވެ.

  
ންފޯކޮމިއުނިކޭޝަންގެ އެހީގައި ރާއެްޖއަށް ކުރިއެރުން އި ލާޞްތެރި ދުޢާއަކީޢިޚްއަޅުގަޑުގެ 

އަުޅގަޑުމެން މިުކރާ މަސައްކަތްތަކަށް  އްދަވައިދެްއުވމަށް ރައިސުލުްޖމްހޫރިއްޔާެގ އިރުޝާދުގެ ދަށުންހޯ
. ރާއްޖެއަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަން هللا މާތް هللا މާތްތައުފީޤް ދެއްވުެމވެ

!މިންވަރުކުރައް   ާވށިއެވެ
_____________________  
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