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 20ޖަނަވަރީ 2020

ރިޕޯރޓް ޙަވާލާދޭ ދުވަސް

ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރި ގަޑި

ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހިންގިފައިވާ ތަމްރީނުތައް

ލެބޯރޓަރީ ތަޙުލީލު

ފާއިތުވި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ތަމްރީނުކުރެވުނު

0

ހިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު
ޓެލެކޮންފަރެންސްގެ ޒަރިއްޔާއިން

0

)އަތޮޅުތެރޭގެ ޑޮކްޓަރުން(

8:08

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް
ފާއިތުވި  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތަޙުލީލު ކުރި

10

0

މާލޭގެ ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކްތަކަށް ހިންގުނު ސެޝަނުން
މިހާތަނަށް ތަމްރީނުކުރެވުނު ހިދުމަތްތެރިންގެ ޖުމްލަ އަދަދު

235

) 07ސެޝަނާއި ޓެލެކޮންފަރެންސްތައް މެދުވެރިކޮށް(

0
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ރިންގް ވެކްސިނޭޝަން ހަރަކާތުގެ ޒަރިއްޔާއިން ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ތަންތަން
ފާއިތުވި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  138ގޭބީސީއަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވިފައި
މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު
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4

މީސަލްސް ވެކްސިނޭޝަން  -ފާއިތުވި  24ގަޑި އިރު ތެރޭގައި
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ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އާއްމުންނަށް ވެކްސިން
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ފާއިތުވި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެކްސިން ޖެހި
ޖުމްލަ އަދަދު
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އިތުރު މައުލޫމާތު
ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މީސަލްސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް 18
ޖަނަވަރީ  2020ގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައި
މީސަލްސް ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕެއިނެއް ކުރިޔަށް އޮތް  12-10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ
 200،000މީސަލްސް ވެކްސިން  9-8ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ )ޔުނިސެފް
މެދުވެރިކޮށް(

 19ޖަނަވަރީ  2020އިން ފެށިގެން މީސަލްސް ސްކްރީނިންގ ސެންޓަރއ އެއް ހުޅުމާލޭގައި
ގާއިމްކުރެވި ޙިދުމަތްދޭން ވަނީ ފަށާފައި .މި މަރުކަޒަކީ މި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން
ސްކްރީން ކުރުމަށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއް.

މީޑިޔާ/ކޮމިއުނިކޭޝަން މަސައްކަތުގެ ޙުލާސާ
ފާއިތުވި  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި
ޕްރެސް ބްރީފިންގ
މީސް މީޑިޔާ ޕޯސްޓްސް

0
9

ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ދެވިފައިވާ ސެޝަން 2
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓް
ޙަބަރާއި ނިޔުސް ބާރ /ރަނިންގ ބާރ

1
4

ޖުމްލަކޮށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
އިންޓަރ އެޖެންސީ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮމިޓީ
ގާއިމް ކުރެވިފައި



 20ޖަނަވަރީއިން ފެށިގެން  6މަހާއި  18މަހާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް މީސަލްސް ވެކްސިން

ޕްރެސް ބްރީފިންގ

4

ދިނުމަށް ޙާއްސަ ސެންޓަރެއް މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ގާއިމްކުރެވޭނެ.

ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ) 4ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް(

1

މީސްމީޑިޔާ ޕޯސްޓް

72

 13ޖަނަވަރީއިން ފެށިގެން  7377004ނަމްބަރުން  24ގަޑިއިރު އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދެވޭ .ވޭތުވެ ދިޔަ  24ގަޑިއިރު ތެރޭގައި  56ކޯލަށް ޖަވާބު ވަނީ ދެވިފައި .ޖުމްލަ 813
ކޯލަށް ވަނީ ޖަވާބު ދެވިފައި.

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވީޑިޔޯ ސްޕޮޓް
ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިޔޯ މެދުވެރިކޮށް ދެވިފައިވާ ސެޝަން

ޙަބަރާއި ނިޔުސް ބާރ /ރަނިންގ ބާރ
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4

