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 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް   2022

 ތަޢ ރަފް  .1

ގައެވެ. މިއޮތޯރިޓ  ހިގަމުންދަނ  ސޯސަން މަގު،  2006ފެބްރުއަރ     15މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ  އުފެދިފައިވަނ   

ޓިކަލް ސެކްޝަން، ޑިޕ ޓްމަންޓް  ގެ ފ މަސޫ ލެބޯޓްރ ، މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތު  އުފެއްދެވ  ޕަބްލިކް ހެލްތު   އޮތޯރިޓ ރޯޝަނ  ބިލްޑިންގައެވެ. މި

ހޮޓ  އިންސްޕެކްޝަން އަދި މ ލެއ އި ހުޅުލޭ ޕޯޓްގައި ހިނގަމުންދިޔަ ކ ބޯތަކެއްޗ އި  ، ގެ ފުޑް ސޭފްޓ  ސެކްޝަންއޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު

 ބޭސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުން، މިބައިބައި އެއްކުރައްވައިގެންނެވެ. މިގޮތަށް ބަދަލު ކުރެއްވ  ތަކެއްޗ އި މުވައްޒަފުންނ އެކުއެވެ.  

ނޑުތައް ކަނޑައަޅައި އެމިންގަޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި، ބޭހ އި  ބެހޭ މިންގަ   ބޭހ އި  މިއޮތޯރިޓ  އުފެއްދެވ ، ކ ބޯތަކެއްޗ އި

ން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޤައުމުތަކަށް  އް ހިފެހެއްޓުމ އި، އަދި ރ އްޖޭމެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއ އި ކެމިކަލް ސޭފްޓ ގެ ޞިއްޙ  މިންގަނޑުތަ

ޕިއަން ޔޫނިއަންއިން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުތަކ އި އެއްގޮތަށްތޯ،  އެކްސްޕޯޓްކުރ  މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރެވެނ  ޔޫރަ

 ދަށުން ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.    ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއް މުއައްސަސ އެއްގެކޮމްޕ ޓަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ބަލައި

 ބ ވަތްތަކަށް ހެލްތް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމ އި ރ އްޖެއިން  އެކި ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރ  މަހ އި މަހުގެ  ،އަދި މ ގެ އިތުރުން

ދ   ބޭރުކުރ  ކ ބޯތަކެތި އަދި ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  ބޭސް އަދި ބޭސް ފަރުވ  ކުރުމަށް ބޭނުންކުރ  ބ ވަތްތަކަކ  އިންސ ނުން ބޭނުންކުރަން ކަމު 

 ޓްރ  ތަޙުލ ލްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.  ލެބޯ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމ އި ފެންވަރ އި މިންވަރުގައި ހުރި ތަކެތިތޯ ބެލުމަށް

މިގޮތުން މިއޮތޯރިޓ ގެ މެންޑޭޓް ތަންފ ޒް ކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ބަހ ލެވިފައިވ  ގޮތް ތިރ ގައި މިވަނ އެވެ. ކުރ  އަހަރު ތަކެކޭ  

އަދި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް    ބަޖެޓް، ޕްރޮކިޔޮމަންޓް؛ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް، އިދ ރ  ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް

   މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުންނެވެ. އަދި މަރ މ ތު ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދަނ  ސެންޓްރަލައިޒްކޮށް
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 ހިންގުން  އޮފ ސް  .2
 

މަހުން ފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަނ  އޮތޯރިޓ ގެ    ފެބްރުއަރ ވަނަ އަހަރުގެ    2020މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ   

  އެންމެ އިސް ފަރ ތް ކަމުގައިވ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެއް ނެތި އެވެ. ވަގުތ  ގޮތުން ހިންގުމ އި ޙަވ ލުވެ ހުންނަވަނ  ނެޝަނަލް ހެލްތް 

ފަހަރެއްގެ    2މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤ މަށް މ ހަކު ހަމަޖެއްސުމަށް  މި ވ   ންގެ ޑިވިޝަން ހެޑްއެވެ.  ލެބޯޓްރ  ޑިވިޝަ

 މަތިން އިޢުލ ންކޮށް އެކި ސަބަބު ތަކ ހުރެ އަދި އެ މަޤ މަށް މ ހަކު ވަނ  ހަމަނުޖެހިއެވެ.  

އޮތޯރިޓ އެއްގެ   ކުރުމުގެ  ރެގިއުލޭޓަރ   ހަރުދަނ   މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް  އެމް.އެފް.ޑ .އޭއިން ކުރަމުންގެންދ   ހައިސިއްޔަތުން 

  ގޮތުން މި އޮތޯރިޓ ގެ މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަން އަދި ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަންގެ ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް 

އައި.އެސް.އޯ   ސަޓިފައ9001:2015ި)ކިއު.އެމް.އެސް(  ދެމެހެއްޓުމަށް އަށް  އެގޮތުގައި  މިއަދ އި    2017  ކޮށް  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

ކުރެވެއެވެ. މަސައްކަތް  ޑިވިޝަނުން    ހަމަޔަށްވެސް  ގުޑްސް  ތެރަޕިއުޓިކް  އެންޑް  މެޑިސިން  ވަނ   ގައި  2018ޖުލައި    15މިގޮތުން 

9001:2015 ISO،ްޑިވިޝަން ވަނ     2ސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ ގެ  ރު މޯލްޑިވްމިހ   އަށް އެކްރެޑިޓް ވެފައެވެ. އެހެންކަމުނ

ISO    .ެ2008މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަންގެ ކުރިން  ސްޓޭންޑަރޑަށް އެކްރެޑިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ޙ ޞިލްކޮށްފައެވ  

ޝަން ޙ ޞިލްކޮށްފައެވެ. އަދި މި އެކްރެޑިޓޭޝަން  އަށް އެކްރެޑިޓޭ  ISO/IEC 17025  ވަނ   ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  އިންވަނަ އަހަރު  

   ޑިވިޝަނުންވެސް އަހަރުތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް އެކަން ވަނ  ދަމަހައްޓ  ސެޓްފިކެޓް ހ ޞިލްކޮށްފައެވެ.   2ދެމެހެއްޓުމަށް 

 އިދ ރ  އޮނިގަނޑު   12.

އިދ ރ  އޮނިގަނޑު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފ ސް ކުރި  ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ ގެ    2017

 ގައި، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކ އެކު އައު އިދ ރ  އޮނިގަނޑެއް ވަނ  ފ ސްކޮށްދެއްވ ފައެވެ.   2022ސެޕްޓެމްބަރ  15ން، ފަހު

އެ ބަލ ،  ވިޔަފ ރިއަށް  ބޭހުގެ  ކ ބޯތަކެއްޗ އި  އަންނަ  ކުރިއަރަމުން  އޮނިގަނޑަކ ،  ހުށަހެޅި  މް.އެފް.ޑ .އޭއަށް  އޮތޯރިޓ ން 

ޗަކ   މެންޑޭޓްކޮށްފައިވ  މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ކުރުމަށ އި، ރައްޔިތުން ކައިބޮއެ، ބޭސް ފަރުވ އަށް ބޭނުންކުރ  ތަކެއް

 ހުށަހެޅި އަމ ޒުފަތްގަނޑެކެވެ.  ފެންވަރު ރަނގަޅު ރައްކ ތެރި ތަކެތި ކަމުގައި ކަށަވަރު ކުރުމަށް 

އަދި  ވަނ  އުފެދިފައެވެ.    އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް؛ ތަކެއްޗ އި ބޭހުގެ ފެންވަރު ބަލ  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ވަކި ޑިވިޝަނެއްއެގޮތުން، ކ ބޯ

ކުރިން ޔުނިޓެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސަރވިސް ސެކްޝަނަށް ބަދަލުވެ،  

 ފައެވެ.  ޔުނިޓް ވަނ  އުފައްދ  6ސެކްޝަންގެ ދަށުން 

 މި އޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމ އި، މިހ ރު ތިބި މުވައްޒަފުން އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދެއެވެ.  
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 ވަނަ އަހަރު ފ ސްވި އިދ ރ  އޮނިގަނޑު 2022

 
 

 އޮނިގަނޑުވަނަ އަހަރު ފ ސްވި އިދ ރ   2017
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 މެންޑޭޓް   .22

 
  2022ނޮވެމްބަރު    15ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ ގެ މެންޑޭޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް،    2022

އެގޮތުން  ވަނަ ދުވަހު އެ ބަދަލުތަކ އެކު، ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފ ހުން ވަނ ، އޮތޯރިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފ ސްކޮށްދެއްވ ފައެވެ.  

ން ކުރަން މެންޑޭޓްކޮށްފައިވ  ދުންފަތ އި ދުންފަތުގެ ބ ވަތްތައް އުފެއްދުމަށ އި، އެތެރެކުރުމަށ އި، އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށ އި،  ކުރިން އޮތޯރިޓ 

އެޅުމ އި، އެތަކެތ ގެ ވިޔަފ ރި ކުރުމަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ހުއްދަ  ވިޔަފ ރި ކުރުމަށްޓަކައި، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު ތަކ އި މިންގަނޑުތައް ކަނޑަ

 މަސައްކަތް އުނިކޮށްފައިވެއެވެ.  ޅުމުގެ  އެ  ރުމ އި އެ ހުއްދަ ބ ޠިލް ކުރުމ އި އެ މިންގަނޑު ތަކ އި ޚިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކ އިމެދު ފިޔަވަޅުދޫކު

ށް  އަދި ރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރ ، އުފައްދ  ރޭޑިއޯ އެމިޓިންގ ޑިވައިސަސް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް މިންގަނޑު ހެދުމ އި، އެތަކެތި ރަޖިސްޓަރ ކޮ

ވެސް ވަނ  އޮތޯރިޓ ން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ    ކޮލިޓ  އެޝޫރަންސްގެ މަސައްކަތްއެތަކެތ ގެ  އްދަދ ، ހުއްދަ ބ ޠިލް ކުރުމ އި،  ހު

 ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ފ ސްކޮށްދެއްވ ފައެވެ.  
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 ގުޑްސް   ތެރެޕިއުޓިކް   އެންޑް   މެޑިސިން  .3

 

މެޑިކަލް   ބޭހ އި  ވިއްކ   އެތެރެކޮށް  ބަޔޮލޮޖިކަލްރ އްޖެ  މިނޫންވެސް  ވެކްސިނ އި  ޑައިގްނޮސްޓިކް   ސް،ގޭހ އި،  ޑިވައިސްތަކ އި،  މެޑިކަލް 

ޕިއުޓިކް ޑިވައިސްތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ރެގިއުލޭޓްރ  މަސައްކަތްތައް ކުރަނ  މެޑިސިން އެންޑް ތެރަ

ޑިވިޝަން ބެހިފައިވ  ގޮތް  ކްޝަން އަކަށް ބެހިގެންދ  މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް  ސެ  2ގުޑްސް ޑިވިޝަނުންނެވެ. މިގޮތުން  

 . އަދި ކުރ  މަސައްކަތްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ބޭހ އި ވެކްސިނ އި މިނޫންވެސް ބަޔޮލޮޖިކަލް ތަކެއްޗ އި މެޑިކަލް ޑިވައިސްތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރ ކުރަންޖެހޭ    ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  .1
  .ކަނޑައެޅުމ އި ރަޖިސްޓަރ ކުރުންބ ވަތްތައް 

،  ބޭހ އި މެޑިކަލް ގޭހ އި، ވެކްސިނ އި ބަޔޮލޮޖިކަލް އަދި މެޑިކަލް ޑިވައިސްތަކ އި، ޑައިގްނޮސްޓިކް ޑިވައިސްތައް އުފައްދ  ތަންތަނ އި  .2
 ގުދަންކުރ  ތަންތަނ އި ވިއްކ  ތަންތަން ރަޖިސްޓްރ ކުރުން. 

ބޭހ އި ވެކްސިނ އި މިނޫންވެސް ބަޔޮލޮޖިކަލް ތަކެތި އިންސްޕެކްޓްކޮށް ކްލައަރެންސް  ރެކުރ   ވައިގެ މަގުންނ އި ކަނޑުމަގުން ރ އްޖެ އެތެ .3
 ދިނުން. 

އެތެރެކުރުމަށ އި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދޫކުރުމ އި، އެތެރެކުރެވޭ މިންވަރު ބެލެހެއްޓުން އަދި  ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވ ތަކެތި،    ބޭހުގެ .4
  . ބޭސް ވިއްކޭ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުން

   ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  ކެމިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން އ ންމު ޞިއްޙަތައް ނުރައްކ ތެރިވ  ކެމިކަލްތަކަށް ހެލްތް ކްލިއަރެންސް ދިނުން. .5

Medicine and Therapeutic Goods 

Division 

Regulation Section 

Registration and 
Licensing Unit 

Therapeutic Goods Unit 
 

Quality Assurance Section 

 

Monitoring and 
Surveillance Unit 

 

Pharmacovigilance Unit 
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ރިތޯ  ބޭހުގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން އަދި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަޑުތަކ އި އެއްގޮތަށް ހު .6
   އި ޗެކްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.ބަލަ

ކޮލިޓ  މައްސަލަތައް ދިމ ވ  ޕްރޮޑަކްޓްސް މ ކެޓުން  އަދި    ބޭހުގެ ކޮލިޓ  ކަށަވަރުކުރުމަށް ތަޙުލ ލުކުރަން ބޭނުންވ  ސ މްޕަލް ނެގުން .7
   ރިކޯލްކުރުން.

   ތައްޔ ރުކޮށް އަންގަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް އެންގުން.ބޭހުގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ބެހޭގޮތުން ނެރެންޖެހޭ އެލ ރޓްތައް  .8

    މުއްދަތު ހަމަވެގެންނ އި، ހަލ ކުވެގެން އަދި އެކިއެކި ސަބަބު ތަކ އި ގުޅިގެން ނައްތ ލަން ޖެހޭ ބޭސް ނައްތ ލުމުގެ ހުއްދަދިނުން. .9
 

 

 ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން   3.1
 

ބެހިފައިވެއެވެ. އެއ  ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ލައިސެންސިން ޔުނިޓް އަދި ތެރަޕިއުޓިކް  ޔުނިޓަކަށް    2ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން  
   ގުޑްސް ޔުނިޓެވެ. 

ހިމެނެނ    ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޔުނިޓުގެ  ރަޖިސްޓްރ ކުރުންމި  ރަޖިސްޓްރ ކުރުން، ބޭސް    ސްރ ސޫޓިކަލްއުޓްނި،  ބޭސް 

ލައިސަންސް ދިނުން، ބޭސްފިހ ރަތަކ އި ގުދަންތައް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ލައިސަންސް ދިނުން، ބޭސް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ޕްރ    ށްއެތެރެކުރުމަ

އި ވިއްކުމަށް  އޮތޯރައިޒޭޝަން އެޕްރޫވަލް ދިނުން، ކްލިނިޝަންގެ ރިކުއެސްޓް ފޯމްތަކުގެ ދަށުން ބޭސް ފ ސްކުރުން، ބޭސް އުފެއްދުމ 

 އަސ ސ  ބޭހުގެ ލިސްޓް އަދ ހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.  އަދި ހުއްދަ ދިނުން، ހުއްދަ ބޭހުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވ ލ  ޕަބްލިޝްކުރުން

 
 
    

 ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުން    3.1.1
 

ނިއުޓްރ ސޫޓިކަލްސް، އަލްޓަނޭޓިވް ބޭސް އަދި ދިވެހި ބޭސް  ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުތަކަށް ބަލ  ޑޮކްޓަރ  ބޭސް،  

ދުމަތުގެ ޤައުމ   ޚި  ޙ އްޞިރ އްޖޭގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު    2022ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް  

މުގައި ބޭނުންކުރ  ބޭހަކ  ރައްކ ތެރި ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޭސް ކަން ޔަގ ން ކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނިތަކުން ހުއްދައަށް އެދޭ ޑޮޒިއ   ނިޒ 

އަދި މ ގެ އިތުރުން    ނެވެ.  ފެތޭ ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ހުއްދަދެވު   ށްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަނޑުތަކަ

ވަކި ކެޓަގަރ  އެއް ކަނޑައަޅ     އްބޭހުގެ މ އްދ ތަ  ޕްރޮޑަކްޓްސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް  އެކުލެވިފައި ނުވ  ހަމައެކަނި ވިޓަމިންސް ހިމެނޭ 

 ވެއެވެ. ރަޖިސްޓްރ ކުރުން ފަށ ފައިނިއުޓްރ ސޫޓިކަލްސް އަހަރު  2022
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 އުސޫލު ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް އަމަލުކުރ   

 

 .  ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރަން ބޭނުންވ  ލިޔެކިޔުންތައް )ޑޮޒިއ ( އޮންލައިން ދިރިތި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުން ▪
 ން. ގެނައު ފިޒިކަލް ސ މްޕަލް  ޕްރޮޑަކްޓުގެ  ކުރުމަށްފަހު ސަބްމިޝަން ފ  ދެއްކުމަށް އަދި ވެރިފައިޑޮކިއުމަންޓްތައް  ▪
 ވެރިފައިކޮށް ޕްރޮޑަކްޓް އިވެލުއޭޝަން ހެދުން.  ޔ އ އި އަޅ  ކިސ މްޕަލް ޑޮޒިއ   ހުށަހަޅ   ▪
ހުށަހަޅައި މަޝްވަރ   ▪ ކޮމިޓ އަށް  އެޕްރޫވަލް  ނުވަތަ  ފ ރމަސިއުޓިކަލް ބޯޑަށް  އެޕްރޫވްކުރުން ނުވަތަ    ކޮށްޕްރޮޑަކްޓް ސަމަރ  

 ރިޖެކްޓުކުރުމަށް ނިންމުން. 
  ރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އަދި އެގްރ މެންޓް ހަވ ލުކުރުން. އެޕްރޫވްވ  ބޭސްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފ  ދެއްކުމުން ޕް ▪

 ރުފިޔ ގެ ފ  އެއް ނަގައެވެ.  300ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް 
 

 

 ރަޖިސްޓްރ ކުރުންޑޮކްޓަރ  ބޭސް 
 

. މިގޮތުން ޑޮޒިއަރ ހުށަހަޅ ފައިވ   ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ  ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ޑޮޒިއަރ    2022
،  އިންވަނ  އިތުރުވެފައެވެ. މ ގެ އިތުރުން ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ސ މްޕަލްތަކުގެ ތެރެ  48މިންވަރު ފ އިތުވި އަހަރަށްވުރެން %

   ބޭސް ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ން ޓެސްޓްކުރެވުނެވެ.   15ކޮލިޓ  ބެލުމަށް %

 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ  ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ޑޮޒިއަރގެ މައުލޫމ ތު   2022: 1 ލު ތ ވަ

ވަނަ އަހަރު    2022
ގެ ނުނިމި ހުރި  
 ޑޮޒިއ ގެ އަދަދު 

އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައި  
އެްޕރޫވަލް ނުލިބިހުރި  
 ޑޮސިއަރގެ އަދަދު 

އިވެލުއޭޝަން  
ކުރިއަށްދ  ޖުމްލަ  

 އަދަދު 

އެކިއެކި ސަބަބުތަކ އި  
އެކު ރިޖެކްޓްކުރެވުނު  

 އަދަދު 

ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  
ސެޓްފިކެޓްދޫކުރި  

 އަދަދު  

ވަނަ އަހަރު    2022
ހުށައެޅި ޑޮޒިއަރގެ  

 އަދަދު 

351 29 55 416 299 1150 
 

 

 

 

 

 

ސެޓްފިކެޓް އިޝޫ  
ކުރުން

ފ މަސޫޓިކަލް ބޯޑަށް
ހުށަހެޅުން 

/  ޑޮކިއުމަންޓް ވެރިފިކޭޝަން 
ން ޕްރޮޑަކްޓް އިވެލުއޭޝަ  ން ޑޮޒިއަރ ހުށަހެޅު
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 އަހަރު ހުށަހަޅ ފައިވ  މިންވަރު އަދި ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރި މިންވަރު  3ވޭތުވެ ދިޔަ ޑޮކްޓަރ  ޭބސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަށް : 1 ޓްޗ 

 

 

 

  ރަޖިސްޓްރޭޝަން އުޓްރ ސޫޓިކަލްނި
 

ނުވިނަމަވެސް، ކަތެކެވެ. ނިއުޓްރ ސޫޓިކަލްސްއަކ  އޭގައި ތެރަޕިއުޓިކް މ އްދ ތައް ހިމެނިފައި  އްވަނަ އަހަރު އަލަށް ފަށ ފައިވ  މަސަ   2022މިއ   
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށ ފައިވަނ    ރ  ޓަޖިސްރަ ސޫޓިކަލް  ރައުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މ އްދ ތަކެވެ. ނިއުޓްހަށިގަނޑަށް ފިޒިއޮލޮޖިކަލް ބަދަލެއް ގެނަ

ބޭސްތަކ އި އެއް އުޞޫލުން    އެވެ. އަދި މި ބޭސްތައް ވެސް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވެނ  ތެރަޕިއުޓިކް ހު  މަ  ސެޕްޓެމްބަރގެ  ވަނަ އަހަރު   2022
އަހަރު   ވަނަ  2022  ހުއްދަދިނުމަށް އެޕްރޫވް ކުރުމުންނެވެ.  މިޓ އިން ކޮކަލް ނިއުޓްރަސޫޓިއެކު  އެއް ހުށަހެޅުމުން ކުރެވޭ އިވެލުއޭޝަނ އަރޑޮސި

 މެއް ވަނ  ނުބޭއްވިއެވެ.  ދަލުވުބައް ، އަދި މި ކޮމިޓ  އުފައްދ ރުނިމުނު އި

 ވަނަ އަހަރު ނިއުޓްރ ސޫޓިކަލް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ޑޮޒިއަރގެ މައުލޫމ ތު   2022: 2ތ ވަލު 
 

 

އިވެލުއޭޝަން  
ޑޮސިއަރގެ  ނުނިމި 

 އަދަދު 

 

އިވެލުއޭޝަން ނިމި  
އެްޕރޫވަލް ނުލިބިހުރި  
 ޑޮސިއަރގެ އަދަދު 

އެކިއެކި ސަބަބުތަކ އި އެކު  
 ރިޖެކްޓްކުރެވުނު އަދަދު 

ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  
 ސެޓްފިކެޓްދޫކުރި އަދަދު 

ވަނަ އަހަރު    2022
ޅި ޑޮޒިއަރގެ  ހެހުށަ
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 ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން އޯލްޓަރނޭޓިވް / ދިވެހި ބޭސް
 

ބޭހުން   ޤުދުރަތ  ފަތްޕިލ ވެލިން އުފައްދ  ދިވެހި ބޭސް އަދި ފަތްޕިލ ވެލ ގެ އިތުރުން ބައެއް ކަހަލަ ކެމިކަލް އިން އުފައްދ  އޯލްޓަރނޭޓިވް

 ރުމަށް ބޭނުންވ  ޑޮޒިއަރ އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު މިފަދަ ބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރެވުނެވެ.  ލިއްބައިދޭ މަންފ  ކަށަވަރުކު

   ބޭހެއް ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައި ވެއެވެ. 471ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ގެ  ވަނަ އަހަރު 2022

 ހުށަހަޅ ފައިވ  ޑޮޒިއަރގެ މައުލޫމ ތު ވަނަ އަހަރު އޯލްޓަރނޭޓިވް / ދިވެހި ޭބސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް  2022: 3ތ ވަލު 
 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނުނިމި  
 ޑޮސިއަރގެ އަދަދު 

އެކިއެކި ސަބަބުތަކ އި އެކު  
 ރިޖެކްޓްކުރެވުނު އަދަދު 

ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  
 ސެޓްފިކެޓްދޫކުރި އަދަދު  

ވަނަ އަހަރު ހުށައެޅި    2022
 ޑޮޒިއަރގެ އަދަދު 

02 02 0 04 
 

 ކްލިނިޝަންސް ރިކުިއޒިޝަން  
 

 

  ކްލިނިޝަންސް ރިކުއިޒިޝަން ފޯމް އަކ  އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް ގައި ނެތް ބޭހެއް ބަލިމ ހުންނަށް ބޭނުން ވުމުން އެކަން ފ ހަގަ ކޮށް 

  1ވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  ފޯމު ހުށަހަޅ ފައި  3ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ    2022ޑޮކްޓަރުން ފުރިހަމަ ކޮށް ހޮސްޕިޓަލުން ހުށަހަޅ  ފޯރމެކެވެ.  

 އެކިއެކި ސަބަބުތަކ އި ގުޅިގެން ރިޖެކްޓްކުރެވުނެވެ. ފޯރމެއް  2ފޯމަށް ހުއްދަދެވުނު އަދި 

   ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން
 

އެތެރެކުރުމަށް  ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން އަކ  ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވ  ބޭސްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ބޭސް  

ނަގަން ކަނޑައަޅ ފައިވ  ބޭސްތަކަށް މިހުއްދަ ދޫކުރަނ   ޝަން  ލިސްޓްގައި ޕްރ އޮތަރައިޒޭ  އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް  ދޫކުރެވޭ ޚ އްސަ ހުއްދައެކެވެ.

. އަލަށް  ރުމަށްފަހުގައެވެއިވެލުއޭޓް ކު އެބޭހެއްގެ ރައްކ ތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމ އިގުޅިގެން ހުށަހަޅ  ޑޮކިއުމެންޓްސް

ނަގ  އަދި މިހުއްދައިގެ  ފ އެއް  )ހަތް ހ ސް ހަތްސަތޭކަ ދިހަ ރުފިޔ (    ގ7710ެ/-ހުށަހަޅ  ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް  ށް  ރައިޒޭޝަނަޕްރ އޮތޮ

ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕްރ އޮތަރައިޒޭޝަން    ބޭސްފަރ ތުން އެ    އެތެރެކުރި  އެތެރެކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  އެބޭހެއްތެރޭގައި    ސްއަހަރުދުވަ  01ދަށުން  

މިމުއްދަތުގެ ފަހުން    އަހަރު ދުވަހަށް ހުއްދަ ދެވެއެވެ.  02ސޭފްޓ  ޑޮކިއުމެންޓްސް ހުށަހަޅައިގެން    ،ފ އަކ އި ނުލ ން އިތުރުއަށް ހުށަހެޅުމު 

 ކްރައިޓ ރިއ ގެ ދަށުން އެ ކްރައިޓ ރިއ  އެބޭސް އެތެރެކުރަން ބޭނުންވ ނަމަ، ކުރެވޭނ  ޕްރޮޑަކްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ، ރ  ރެޖިސްޓްރޭޝަން 

 އ އި އެއްގޮތަށެވެ. 
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 މިންވަރު  ހުށަހަޅ ފައިވ  އަށް ވަނަ އަހަރު ްޕރ އޮތޮރައިޒޭޝަން  2022: 2 ޗ ޓު

 

 

 510 އަލަށް ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން ނެގުމަށް ހުށަހެޅި ބޭހުގެ އަދަދު 

 274 އަލަށް ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން ދޫކުރި ބޭހުގެ ޖުމްލަ 

 63 ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން އައުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އަދަދު 

އަދަދު ) އައުކޮށްދެވުނު  ހުށަހެޅުމަށް ފ  އަކ އި ނުލ   ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން  އަށް  ފަހަރަށް ޕްރ އޮތަރައިޒޭޝަން  ދެވަނަ 
 ( އަހަރު ދުވަހަށް   02އިތުރު ސޭފްޓ  ޑޮކިއުމެންޓްސް ހުށަހަޅައިގެން 

38 

 
 
 

 ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން އަށް ރިކުއެސްޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އިމްޕޯޓަރެއް    18ޖުމްލަ 

 އަހަރު ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން ދޫކުރި މިންވަރު މިންވަރު  3: ވޭތުވެ ދިޔަ 3ޗ ޓް 
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 ވެޓެރިނަރ  ބޭހަށް ހުއްދަދިނުން
 

ގެންގުޅޭ   ރ އްޖޭގައި  ބޭހަކ   ވެޓެރިނަރ   ކުރ   އެތެރެ  ކުރުމަރ އްޖެއަށް  ކަށަވަރު  ތޯ  ބޭސް  ރަގަޅު  އެކަށޭނަ  ބޭހުގެ  ށް،  ޖަނަވ ރަށް 

ކަށަވަރުކުމ އި  ރައްކ ތެރިކަ މަންފ   ލިބިދޭ  އެބޭހަކުން  އަދި  ދެނެގަތުމަށް    މިގޮތުން  މެވެ.ފެންވަރު  ރައްކ ތެރިކަން  ބޭހުގެ  ވެޓެރިނަރ  

 އަކ އިނުލ  ބޭސް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވެއެވެ. ކޮންމެހެން ބޭނުންވ  ލިޔެކިޔުން  ހުށަހަޅައިގެން ފ   

ށެވެ.  މިގޮތުން ވެޓެރިނަރ  ބޭސް އެތެރެކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ނަގަން ޖެހެނ  ވެޓެރިނަރ  މެޑިސިން ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ބޭހެއް އެތެރެކުރުމަ

 ދަ ދިނުމަށް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރު ވެޓެރިނަރ  ބޭހަށް ހުއް 2022އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް 

 

 މިންވަރު  ވެޓެރިނަރ  ބޭހަށް ހުއްދަ ދ ފައިވ  ވަނަ އަހަރު  2022: 4ވަލު ތ 
 

 ނުނިމި ހުރި އަދަދު 
އެކިއެކި ސަބަބުތަކ އި އެކު  
 ރިޖެކްޓްކުރެވުނު އަދަދު 

އެތެރެކުރުމުގެ  ކޮށްއިވެލުއޭޓް
 ދިން އަދަދު ހުއްދަ

ވެޓެރިނަރ  ޭބސް އެތެރެކުރުމުގެ 
 ހުއްދައަށް ރިކުއެސްޓްކުރި އަދަދު

25 11 8 19 
 

 ޭބހަކ ވެސް އަލަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދ ފައިވ  ޭބހެވެ. 8ވަނަ އަހަރު ހުއްދަ ދ ފައިވ   2022

 

 ބޭނުންވ  ސ މްޕަލް އެތެރެކުރުމުެގ ހުއްދަ ޅުމަށް ހެބޭސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ހުށަ
 
 

 

މަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައެކެވެ.    3މި ހުއްދަ އަކ  ބޭސް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ސ މްޕަލް އެތެރެ ކުރުމަށްޓަކައި  

ހޭ  މި ހުއްދައިގެ ދަށުން ރ އްޖެ އެތެރެ ކުރެވޭ ބޭސްތަކަކ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންގައި ބޭސް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް މިއޮތޯރިޓ އ އި ހަވ ލުކުރަން ޖެ

 ބޭސް ތަކެކެވެ.  
 

 މިންވަރު  ސ މްޕަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދ ފައިވ ވަނަ އަހަރު  2022: 5ވަލު ތ 

ނުނިމި ހުރި 
 އަދަދު

އެކިއެކި ސަަބުބތަކ އި އެކު 
 ރިޖެކްޓްކުރެވުނު އަދަދު

އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ  ސ މްޕަލް 
 ދެވުނު އަދަދު

ސ މްޕަލްގެ ގޮތުގައި ޭބސް  
 އެތެރެކުރުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރި އަދަދު

7 30 371 408 
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 އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް   3.1.2
 

ހެއްޓުމުގެ  އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓް އަކ  ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ބޭހުގެ ލިސްޓެވެ. މިއ  ބޭހުގެ ފެންވަރު އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެ

  2022އެކުލަވ ލ ފައިވ ، ކޮންމެ މަހަކު އަދ ހަމަކޮށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝ އިޢު ކުރ  ލިސްޓެކެވެ.  މަޤްސަދު ގައި  

 ޕްރޮޑަކްޓެ ހިމެނެއެވެ.   4901ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިލިސްޓުގައި 

  :އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓުގެ ގައި ހިމެނޭ ަބއިތަކަކ 

 ބޭސްތައް.   ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވ  ހުށަހަޅައިގެން ޑޮޒިއަރ ހިމެނޭނ  މިބައިގައި: ބޭސް ރެޖިސްޓަރޑް ▪

 ބޭސް.   އަންނަ   އެތެރެކުރަމުން  ރ އްޖެ ޒަމ ނުއްސުރެ  މިއ   ޕްރޮޑަކްޓްސް:  ޕްރިމޮޑިއުލް ▪

 . ބޭސް އެތެރެކުރ  ނަގައިގެން ހުއްދަ ޚ އްޞަ ކުރިން  އެތެރެކުރުމުގެ ބޭސް މިއ : ނަގ ބޭސް  ޕްރ އޮތޮރައިޒޭޝަން ▪

 . ތަކެތި ޑައިގްނޯސްޓިކް  ބޭނުންކުރ  ފަރުވ އަށް ޞިއްޙ :  ކޮންޓްރ ސްޓް ރޭޑިއޯ ▪

 އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވ  ޭބހުގެ ބ ވަތްތައް ގެ ނިޔަލަށްވަނަ އަހަރު 2022: 4 ޗ ޓް

 

 މިންވަރު  ގެނެވިފައިވ އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓަށް ަބދަލު ވަނަ އަހަރު  2022: 6ވަލު ތ 
 

 ޭބސްލިސްޓަށް އިތުރުކުރި  ގެނައި ޭބސްމައުލޫމ ތަށް ަބދަލު  ސްއުނިކުރި ޭބ

60 167 510 
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ރޑް ބޭ ސް ރެޖިސްޓ  ސްޓް  ރޭޑިއޯ ކޮންޓްރ 
މ ޑިއަ
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1199

1711
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 ކެޓަގަރ އެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން   5މިލިސްޓްގައި ބޭސް ވިއްކޭނެ މައިގަނޑު 

 ބޭސްތަކެވެ. އޯވ ރ ދި ކައުންޓަރ މެޑިސިން )އޯ.ޓ .ސ ( ބޭސްތަކަކ  ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓ އެއް ނެތި ވިއްކޭނެ  ✓
 ޕްރިސްކްރިޕްޝަން އޮންލ  މެޑިސިން )ޕ .އޯ.އެމް( އަކ  ޑޮކްޓަރުގެ ބޭސް ސިޓ  އަކ އި ނުލ  ނުވިއްކޭ ބޭސްތަކެވެ.   ✓
 ހޮސްޕިޓަލް ޔޫޒްގެ ކެޓަގަރ ގައި ހިމެނޭ ބޭސްތަކަކ  ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަ ބޭސްތަކެކެވެ.   ✓
ކެ ✓ ޕްރަގްރ މް  ބޭނުންކުރުމަށް  ނެޝަނަލް  ޕްރޮގްރ މްތަކުގައި  )އެޗް.ޕ .އޭ(  އެޖެންސ   ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް  ހިމެނެނ   ޓަގަރ ގައި 

 އެތެރެކޮށް އެޗްޕ އޭގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ބޭސްތަކެކެވެ. 
 ރެ ކޮށް ވިއްކޭނެ ބޭސްތަކެކެވެ.  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ކެޓަގަރ ގައިވ  ބޭސްތަކަކ  ހުއްދަދެވިފައިވ  ވަކިވަކި ފަރ ތް ތަކަކަށް އެތެ ✓

 

 އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގު ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވ  ަބއިތަކުގެ ތަފްސ ލް ގެ ނިޔަލަށްވަނަ އަހަރު 2022: 5 ޗ ޓް

 

ލް  ނިޒ މުގެ ބޭސް ފަރުވ އަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވ  ބޭސްތަކެކެވެ. އެސެންޝަ  ޞިއްޙ   މެޑިސިން އަކ  ލް  އަސ ސ  ބޭސް ނުވަތަ އެސެންޝަ 

ވ   ބޭސް ލިސްޓް އެކުލަވ ލަނ  އެކި ފަންނުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފ ގެ މަތިން ކޮންމެ ދެއަހަރުން އެއް އަހަރުއެވެ. މި ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައި

 ލ ޒިމްކުރ  ބޭސްތަކެކެވެ.    ފެސިލިޓ  އަދި ފ މަސ  ތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށްބޭސްތަކަކ  ކަނޑައެޅިފައިވ  ލެވެލް ތަކުގެ ހެލްތް  

ބޭހެއް    202. މި ލިސްޓްގައި ޖުމްލަ  ފައެވެކެޓަގަރ އަކަށް ބަހ ލ  3ލް ބޭސްތައް ވަނ   މިގޮތުން ފ މަސ ތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އެސެންޝަ

މި   ވ ނ  އަދި  ޓަ  202ހިމެނިފައެވެ.  ލެވެލްގެ ޝަރބޭހަކ   ހުންނަ ޚި  ޙ އްޞި ރ   ތެރޭގައި  ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ  ދެމުންގެންދ    ދުމަތް 

 ދުމަތް ޚި ޞިއްޙ ރ  ލެވެލްގެ ޝަރ  )އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތައް( އަދި ޓަޑަރ ފ މަސ ތަކުގައި ލިބެންހުންނަން ޖެހޭނެބޭހެވެ. ނަމަވެސް ސެކެން

 ބޭހެކެވެ. އަދި ލިސްޓްގައި   159ޓްގައި ފ ހަގަ ކޮށްފައިވ   ލިސް ދެމުންގެންދ  ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ހުންނަ ފ މަސ ތަކުގައި ހުންނަން ޖެހޭނ 

 .  ބޭސްތަކެކެވެ ބޭހަކ  ރ ޓެއިލް ފ ރމަސ ތަކުން ލިބެން ހުންނަން ޖެހޭ 125ފ ހަގަކޮށްފައިވ  

3495

551

504

207

144

އެމް  .އޯ.ޕ 

ހޮސްޕިޓަލް ޔޫޒް 

އޯޓ ސ   

ނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރ މް
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(4901:ޖުމްލަ ބޭހުގެ އަދަދު )

އެމް  .އޯ.ޕ  ހޮސްޕިޓަލް ޔޫޒް  އޯޓ ސ    ނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރ މް ކޮންޓްރޯލްޑް ޑްރަގްސް
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ބޭސްއެސެންޝަ ހު   ލް  ލިބެން  މިއޮތޯރިޓ އަށް ންނަ ފ މަސ ތަކުގައި  މަހަކުން  ކޮންމެ ތިން  ކުރުމަށްޓަކައި،    ރިޕޯޓް   މިންވަރު މޮނިޓަރ 

އަދި މިއ  ވަރަށް ގ ތުން މޮނިޓަރކޮށް  .  އަންގ ފައިވ ތ ، އެ ރިޕޯޓް ފ މަސ ތަކުން ޤަވ ޢިދުން މިއޮތޯރިޓ އަށް ފޮނުވަމުންދެއެވެ  ފޮނުވުމަށް

 ބަލަމުން ގެންދ  ކަމެކެވެ.  

 
 

 

 ބޭސްފިހ ރަ، ބޭސް ގުދަން ރަޖިސްޓްރ ކުރުން އަދި ބޭސް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ   3.1.3
 

ރައްކ ކޮށް ވިއްކަނ   ވެޓަރިނަރ  ބޭސް އެތެރެކޮށް  ބޭސް އަދި ދިވެހި    /ލްޓަރނޭޓިވްއަ،  ބޭސްޑޮކްޓަރ   މިހުއްދައަކ  ރ އްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކ   

ކުރުމަށްޓަކ އި،   ކަށަވަރު  ކަން  އެއްގޮތަށް  ދޫކުރ   ތަންތަން    މިފަދަޤަވ އިދ   ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  މަޤްސަދުގައ  ހުއްދައެކެވެ.  ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ 

 އައުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.  އަހަރުން   02މިހުއްދަ ކޮންމެ 

  މިންވަރުހުއްދަ ދ ފައިވ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު  2022: 6ޓް ޗ 
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 ޓްރ ކުރުން ބޭސްފިހ ރަ ރަޖިސް 

 ޑޮކްޓަރ  ޭބސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ  ❖
 

ކޮށް   އެއްގޮތަށް ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކ ، އެފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރ   އިދ ޢިރ އްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކ  ބޭސް ރައްކ ކޮށް ވިއްކަނ  ޤަވ 

 R-49/2016އަދި     R-46/2014މިހުއްދަ ދޫކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަނ  ބޭހ އި ބެހޭ ޤަވ އިދު  ރެގިއުލޭޓް ކުރަމަށްޓަކައި ދޫކުރ  ހުއްދައެކެވެ.  

 . އަހަރުން އެއް އަހަރުއެވެ  02އަށެވެ. މިހުއްދަ އައު ކުރަން ޖެހެނ  ކޮންމެ 

 

 ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދ ފައިވ  މިންވަރުޭބސް ހަރު ޑޮކްޓަރ  ވަނަ އަ 2022: 7 ޗ ޓް 

 
 

 މިންވަރުވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދ ފައިވ  ޭބސް ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ   2022: 7ތ ވަލު 
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އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރި ފ މަސ ގެ އަދަދު

ހުއްދަ އައުކޮށްފައިވ  ފ މަސ ގެ އަދަދު

ދުހުއްދަ ބ ތިލު ކުރެވިފައިވ  ފ މަސ ގެ އަދަ
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ޑޮކްޓަރ  ޭބސް އަލަށް 
ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ 
 ދޫކުރި އަދަދު

އަލަށް 
ރަޖިސްޓްރ   
 ކުރުމަށް ހުށަހެޅި

 ތަފްސ ލް

2 
 

44 82 
 
 

21 23 
 

 މ ލެ ރ ޖަން

30 
 

 އަތޮޅުތެރެ 19 13 116 122
 ރިސޯޓް 22 2 2 0 1
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 ހުއްދަދ ފައިވ  މިންވަރު އަހަރު ޑޮކްޓަރ  ޭބސް ވިއްކުމަށް 3: ވޭތުވެ ދިޔަ 8ޓް ޗ 

 

 ނަރ  ބޭސް ިވއްކުުމެގ ހުއްދަރިވެޓެ
 

  .ޑ .އޭ އެމް.އެފްރައްކ ކޮށް ވިއްކަނ     /، ގުދަންކޮށް ރ އްޖެއަށް އެތެރެކޮށްބޭސް    ވެޓަރިނަރ ބޭނުންކުރ   ދިނުމަށް    ފަރުވ    ނަށްޖަނަވ ރުން 
ންނަން ޖެހޭ ފެންވަރ އި ރައްކ ތެރިކަން ބަލ  ކަށަވަރުކޮށްފައި  ގައި ހުދަ ތަކެތ ފަ ކަމ އި އެއެއްގޮތަށް   ލުތަކ އި ފައިވ  އުސޫ ޑައަޅ އިން ކަނ

   އެވެ. ޤަވ ޢިދުން މޮނިޓަރވެސް ކުރެވެ . އަދި އް ނުދެއެވެމެނުނ  މި ހުއްދައެ 

 ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދ ފައިވ  މިންވަރުޭބސް  ވެޓަރިނަރ ވަނަ އަހަރު  2022: 8ވަލް ތ 
 

 އޯލްޓަރނޭޓިވް / ދިވެހި ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ 
 

މިފަދަ ތަންތަނުން ވިއްކ  ބޭހަކ  މިއޮތޯރިޓ އިން ކަނޑައަޅ ފައިވ   ނ ،  ތަންތަން ރަޖިސްޓްރ ކުރަ  ބޭސް ވިއްކ   އޯލްޓަރނޭޓިވް   /ދިވެހި ބޭސް  
 އުސޫލުތަކ އި ޤަވ ޢިދު ތަކ އި އެއްގޮތަށް ވިއްކ  ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށެވެ.  

 މިންވަރުވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދ ފައިވ  ޭބސް ދިވެހި /  ވަނަ އަހަރު އޯލްޓަރނޭޓިވް 2022: 9ވަލު ތ 
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  ރަޖިސްޓްރ  ނިޔަލަށް ގެ 2022
 އަދަދު ކޮށްފައިވ  ޖުމްލަ

 އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރި އަދަދު އަދަދު ށްދ ފައިވ އައުކޮހުއްދަ 

1 
 

1 
 

 

- 

ހުއްދަ އައުކުރ  ރިކުއެސްޓް  
 ނުނިމި ހުރި އަދަދު

 ދިންހުއްދަ އައުކޮށް
 އަދަދު

ހުއްދަ އައުކުރުމަށް 
 ހުށަހެޅި އަދަދު

ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރ   2022
 ކޮށްފައިވ  އަދަދު

 ތަފްސ ލް

 މ ލެ ރ ޖަން 5 2 1 1

 އަތޮޅުތެރެ 1 0 - -
 ރިސޯޓް 1 0 - -
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 ހުއްދަ އި ގުދަންކުރުމުގެ  އެތެރެކުރުމ  ބޭސް  

 ޑޮކްޓަރ  ޭބސް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދި ގުދަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ❖
 

ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ރ އްޖެ އިމްޕޯޓް ކުރ  ބޭހަކ  ރައްކ ތެރި ބޭސްކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން    R-46/2014ބޭހ އި ބެހޭ ޤަވ އިދު  

އަހަރު ދުވަހުގެ ހުއްދަ އެއް   2ބޭސްރައްކ ކުރ  ގުދަންތަކަކ  ރައްކ ތެރި ތަންތަން ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރިކޮށް  

  ކުރުމަށް އެ ފަރ ތްތަކަށް ބޭސް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް އެއް ދޫކުރެއެވެ. ދޫކުރެއެވެ. އަދި ބޭސް އިމްޕޯޓް

 

 ރު ޑޮކްޓަރ  ޭބސް އިމްޕޯޓްކޮށް ގުދަންކުރުމަށް ހުއްދަ ދ ފައިވ  މިންވަރުވަނަ އަހަ 2022: 9ޗ ޓް 

 
 

 
 

 

 ންވަރުގުދަންކުރުމަށް ހުއްދަ ދ ފައިވ  މިއަހަރު ޑޮކްޓަރ  ޭބސް އިމްޕޯޓްކޮށް ވަނަ  2022: 10ވަލު ތ 
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 އަތޮޅުތެރެ 4 4 7 6 1 0
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 ޑޮކްޓަރ  ޭބސް އިމްޕޯޓްކޮށް ގުދަންކުރުމަށް ހުއްދަދ ފައިވ  މިންވަރުއަހަރު  3: ވޭތުވެ ދިޔަ 10ޓް ޗ 
 

 
 

 އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އަދި ގުދަން ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޯލްޓަރނޭޓިވް / ދިވެހި ބޭސް 
 

ބޭހަކ     /އޯލްޓަރނޭޓިވް  ކަށަވަރުކުރުމެވެ. މިގޮތުން  ދިވެހި ބޭސް ރެގިއުލޭޓް ކުރަނ ، ބަލި މ ހުންނަށް ބޭނުންކުރ  މިފަދަ  ރައްކ ތެރި ބޭސްކަން 

 ދިވެހި ބޭސް އެތެރެކުރެކުރުމަށް މިއޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައި ވެއެވެ.   /އޯލްޓަރނޭޓިވް އިމްޕޯޓަރެއް  4ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 2022

 ފ މަސިސްޓް އައިޑ  ކ ޑު   3.1.4
 

ން  އި ރ ފ މަސ  ދ އި  ތަކަކ  މިއޮތޯރިޓ ން އިވެލުއޭޓްކޮށް ހުއްދަދޭ ފަރ ތްތަކަށް އެކަނިއެވެ. އެ ފަރ ތް  ރެވޭނ ބޭސްދޫކު  އެއްގައި ބޭސްފ މަސ 

އެގޮތުން މިހުއްދަ ދެމުން ވ ން ޖެހެއެވެ.    ކަށް ތަވެފައިވ  ފަރ ތްކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރ   މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ޙ ޞިލްކޮށް    މުތަޢުލ 

 ސިސްޓް އައިޑެންޓިޓ  ކ ޑު"ގެ ގޮތުގައެވެ.  ކެޓަގަރ އެއްގެ ދަށުން، "ފ މަ 3ގެންދަނ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

53

60
64

0

10

20

30

40

50

60

70

2020 2021 2022



22 
 

 ކެޓަގަރ  ތަކުގެ ތަފްސ ލް: ފ މަސ  ޕްރޮފެޝަނަލްސް އަށް ކ ޑް ދޫކޮށްފައިވ  11ޗ ޓް 

 
 

 ދޫކޮށްފައިވ  މިންވަރު އަށް ކ ޑުޕްރޮފެޝަނަލްސްފ މަސ  ވަނަ އަހަރު  2022: 11ތ ވަލް 

 
 
 
 
 

 

 

 

 ދޫކޮށްފައިވ  މިންވަރު ޑުކ  ފ މަސ  ޕްރޮފެޝަނަލްއަހަރު  3: ވޭތުވެ ދިޔަ 12ޓް ޗ 

 

449, ފ މަސިސްޓް

ފ މަސ   
570, އެސިސްޓެންޓް

253, ޑިސްޕެންސަރ
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ޑް ބ ތިލްކޮށް  ކ 
ރަޖިސްޓްރ ން އުނިކުރި 

 އަދަދު

ޑް ކ ފ މަސ  ޕްރޮފެޝަންނަލް 
 އައުކުރި އަދަދު 
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 ފ މަސިސްޓް ދިވެހި ކޮމްޕ ޓަންސ  އެސަސްމަންޓް   3.1.5
 

ވަނަ އަހަރު އަލަށް ތަޢ ރަފް ކޮށްފައިވ  ޚިދުމަތެކެވެ. މި އެސެސްމަންޓް   2022ފ މަސިސްޓުންގެ ދިވެހި ކޮމްޕ ޓަންސ  އެސެސްމަންޓަކ  
ހަދަނ  ބޭސް ގަންނަން އަންނަ ފަރ ތްތަކ އި ބިދޭސ  ފ މަސިސްޓުންނ އި ދެމެދު ދިވެހި ބަހުން މުޢ މަލ ތް ކުރުމުގެ ޤ ބިލްކަން ހުރި 

 ލުމަށެވެ.  މިންވަރު ބެ

ޖެހުނ  ބޭސް ވިއްކ  ފަރ ތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.   ދު  ޢި ޤަވ   ބޭހ  ބެހޭމިގޮތަށް މި ޓެސްޓް ދ ގެން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން 
ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން، ބިދޭސ  ފ މަސިސްޓެއް ފ މަސ ގައި ހުންނަ ނަމަ، ދިވެހި ބަހުން މުޢ މަލ ތް ކުރ ނެ    R-46/2014ނަންބަރު  

ކަމަށް ތަކުރ ރުކޮށް  އިތުރު މ ހުން ހޯދުމަކ  ބޭސް ވިއްކ  ފަރ ތްތަކަށް ދަތިކަމެއް    ދިވެއްސެއް ހުންނަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް 
އަންގަވ ތ ، މިނި ކޮމްޕިޓެންސ  ޓެސްޓެއް ދިނުމަށްފަހު،  މިއޮތޯރިޓ އަށް  މަތިން މިފަދަ  ލަފ ގެ  ޓ މްގެ  ލ ގަލް  ހެލްތްގެ  އޮފް  ސްޓްރ   

 ދިވެހިން މުޢ މަލ ތް ކުރެވޭ ނަމަ އިތުރު މ ހަކު ނުބަހައްޓަން ނިންނި ނިންމުމެކެވެ.  

  ފައިވެއެވެ. ފ މަސިސްޓުން ދިވެހި ކޮމްޕ ޓަންސ  އެސަސްމަންޓަށް ހުށަހަޅ    44ރު ޖުމްލަ ވަނަ އަހަ 2022

 

 މިންވަރު  ދިވެހި ކޮމްޕ ޓަންސ  އެސަސްމަންޓް ފުރިހަމަކޮށްފައިވ ވަނަ އަހަރު  2022: 12ވަލު ތ 

 

 

 

 ޝަނަލް ފ މަސޫޓިކަލް ބޯޑު ނޭ   3.1.6
 

މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  ވަނަ    67ދުމަތް ދިނުމުގެ ޤ ނޫނު( ގެ  ޚި  ޙ )ޞިއް  2015/29ނޭޝަނަލް ފ މަސޫޓިކަލް ބޯޑަކ  ޤ ނޫނު ނަމްބަރު  
 އުފައްދ ފައިވ  ބޯޑެކެވެ. ދަށުން 

ކުރ  ބޭނުން  ގޮތުގައި  ބޭހުގެ  ވެކްސިނ އި،  ބޭހ އި،  ޑޮކްޓަރ   ސިޔ ސަތު    މިއ   ގޮތުން  ބެހޭ  ޑިވައިސަސްއ އި  މެޑިކަލް  ތަކެއްޗ އި 
ލް ހޮސްޕިޓަލްގެ  ނޭޝަނަލް ރެފަރަ، ދުތައް ހެދުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ އަށް ލަފ  ދިނުމަށް ޢިވ ޤަ ކަނޑައެޅުމ އި،  

އަކުން    3ކްލިނިކަލް   އެމް  3ދ އިރ   ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނ އިއެކު  .ޑ . އެފް.ސްޕެޝަލިސްޓުންނ އި  ލަފ ދޭ  ފަންނ   ބޭނުންވ     10އޭއަށް 
 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  ބޯޑެކެވެ.  

ކޮމިޓ އެއް ކުރ  ސަބް  ރަޖިސްޓްރ   ބޭސް  ދަށުން  ބޯޑުގެ  ފ މަސޫޓިކަލް  ދެއްވ  ނޭޝަނަލް  ލަފ   އެކަމަށް  އުފައްދ   ޑޮކްޓަރުންނ އި    ނ  
 ވެ. ޓުން ކަން ކަނޑައެޅުނެ ފ މަސިސް

އަހަރު ދިވެހި ކޮމްޕ ޓަންސ    2022
 އެސަސްމަންޓުން ފެއިލްވި އަދަދު

 ސްމަންޓްދިވެހި ކޮމްޕ ޓަންސ  އެސެ
 އަދަދުކެޓް ދޫކުރި ފިސެޓް ފުރިހަކުރުމުން

ދިވެހި ކޮމްޕ ޓަންސ  
 އެސަސްމަންޓަށް ހުށަހެޅި އަދަދު

2 42 44 
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ބައްދަލުވުން    8ބައްދަލުވުމ އި، މެޑިސިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސަބް ކޮމިޓ ގެ    5ގެ  ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް ފ ރމަސޫޓިކަލް ބޯޑް  2022
 ބޭއްވުނެވެ. 

ބައްދަލުވުމ އި، މެޑިސިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސަބް ކޮމިޓ ގެ    5ގެ  ފ ރމަސޫޓިކަލް  ބޯޑް އަދި ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ނޭޝަނަލް  
 ބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ. 2

  މ ޓިންގ ތަކުން ނިންމުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް މަސޫޓިކަލް  ބޯޑް ނޭޝަނަލް ފ  ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު    2022

 

ޕޯޓް  މް ގޮތުގައި އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ  ބޭސްތައް މިހ ރު ހުރިހ  ބޭސް އިހޮސްޕިޓަލް ޔޫސް އައިޓަމްސްގެ   ▪

ޕްރޮޑަކްޓެއް ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލުން    26ކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ގެނެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބެހެއްޓޭގޮތަށް ހަދ   

   ކޮށްނިންމުނެވެ.ރިވިއު ގައި ރުމަށް ބޯޑުގެނެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުން ކު

ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.   5މ ގެ ތެރެއިން   ▪ ކުރ   ބަދަލު  އޮންލ އަށް  ޕަރޮޑަކްޓެއް    28އަދި    ޕްރޮޑަކްޓެއް ނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރ މް 

 ކުރ  ގޮތަށް ނިންމުނެވެ.    ބަދަލް"ޕްރިސްކްރިޕްޝަން އޮންލ " އަށް  

 ޕްރޮޑަކްޓް ރިޖެކްޓް ކުރެވުނެވެ.   3މެޑިކަލް ޑިވައިސް ފ ސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި    9  ،ބޭހ އި  190ބައްދަލުވުންތަކުން،  ބޭއްވުނު   ▪
 
 
 
 
 

 ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޔުނިޓް   .73.1
 

ހިމެނެނ  މެޑިކަލް މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މެޑިކަލް  ޑިވައިސްތައް   މި ޔުނިޓުގެ    އުފައްދ    އޮކްސިޖަން  ރެގިއުލޭޓްކުރުމ އި 

 ނައްތ ލުމެވެ.  ދިނުމ އި ބޭސް ކްލިއަރެންސް ހެލްތު އަށް ސް ކެމިކަލްރ  ، ރ އްޖެ އެތެރެކުރަޖިސްޓްރ ކުރުމ އި ތަންތަން

 ބޭސް ނައްތ ލުން ފިޔަވ  ޔުނިޓުގެ އެހެން ހުރިހ  ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރަނ  އޮންލަން "ދިރިތި" ޕޯޓަލް އެވެ.  

 
 

 
 ތ 
 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން   ސް ޑިވައިސް / ކޮންސިއުމަބަލް   މެޑިކަލް   .1.83
 

، އަންސް، މެޝިން، އެޕްލަސްއިމްޕްލިމެންޓް،  ޓަސް، އެޕަރެފަރުވ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރ  އިންސްޓްރުމެންޓްއްޙ  ޞިއަކ   މެޑިކަލް ޑިވައިސް 

ސް ބޭނުން ކުރ   ޔަވި  އެކުކ އިންޓަ، އިންވިޓްރޯ ބޭނުނުންކުރ  ރ އޭޖެންޓްސް، ސޮފްޓުވެއަރ، އެކަނި ނުވަތަ އެހެން އިކުއިޕްމައިމްޕްލ ންޓް

 ޚިދުމަތެކެވެ.  ކުރުމަކ  އެއްވެސް ފ  އަކ އި ނުލ  ދެމުންދ  ޑިވައިސް ރަޖިސްޓްރ  އ ލ ތްތަކެވެ.

 

 



25 
 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން   ކޮންސިއުމަބަލް   / މެޑިކަލް ޑިވައިސް  
 

މެޑިކަލް ޑިވައިސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންއަކ  ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ޑިވައިސްގެ މައުލޫމ ތު އަދި ސ މްޕަލް ހުށަހެޅުމުން އިވެލުއޭޓް  

ކ   ކުރުމަށްފަހު ނެޝަނަލް ފ މަސޫޓިކަލް ބޯޑުގެ ލަފ ގެމަތިން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައެކެވެ. މި ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ މަޤްސަދަކ  މި ޑިވައިސްތަކަ

 ބޭނުންކުރުމަށް ރައްކ ތެރި ޕްރޮޑަކްޓްސް ކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ. 

 

 

 

 ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ޑޮޒިއަރގެ މައުލޫމ ތުމެޑިކަލް ޑިވައިސް ހަރު  އަވަނަ  2022: 13 ޓްޗ 

 
 

 ޑިވައިސް އެއްގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އައުކޮށްދެވުނެވެ.   1ޑިވައިސް އަކަށް ހުއްދަދެވުނެވެ. އަދި    34ގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް    2022

 އިމްޕޯޓްކުރުން   ކޮންސިއުމަބަލް   / މެޑިކަލް ޑިވައިސް  
 

ރަޖިސްޓަރ  މެޑިކަލް   މިއޮތޯރިޓ ގައި  ޑިވައިސްތަކަކ   މެޑިކަލް  އެތެރެކުރެވޭ  ރ އްޖެއަށް  ކުރަނ   ރަޖިސްޓަރ  އިމްޕޯރޓަރުން  ޑިވައިސް 
 ންނެވެ. ކޮށްފައިވ  ޕްރޮޑަކްޓްސްކަން ޔަޤ ންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި ހުއްދަ ދޫކުރަނ  މިއޮތޯރިޓ އިން ޤަބޫލުކުރ  ފެންވަރުގެ ގުދަނެއް ހުރެގެ 
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 ވަނަ މެޑިކަލް ޑިވައިސް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ޑޮޒިއަރގެ މައުލޫމ ތު 2022: 13ތ ވަލު 

 ރަޖިސްޓްރ ކޮށް ދެވުނު އަދަދު ރިޖެކްޓްކުރެވުނު އަދަދު
ގޮތުގައި ޓަރ މެޑިކަލް ޑިވައިސް އިމްޕޯ

 ހުށަހެޅި އަދަދު ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް

3 6 9 

 

 މެޑިކަލް ގޭސް / އޮކްސިޖަން   .1.93
ކްރިޓިކަލް ސްޓޭޖްގައިވ  ބަލިމ ހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރ އްޖޭގައި ތައްޔ ރުކޮށް އުފައްދ  އެއްޗެކެވެ.  އޮކްސިޖަނަކ     /މެޑިކަލް ގޭސް 

އޮކްސިޖަންގެ   އެހެންކަމުން ބަލިމ ހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އޮކްސިޖަންގެ ކޮލިޓ  އަދި ރައްކ ތެރިކަން ޔަޤ ން ކުރުމުގެ ގޮތުން އުފައްދ  މެޑިކަލް

ކެއް ޕިއުރިޓ  ލެވެލް ޔަޤ ން ކުރުމ އި އަދި އުފައްދ  ތަންތަން ވަކި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް މިއަހަރު ތެރޭގައިވެސް މަސައްކަތްތަ

 ކުރެވުނެވެ.  

ފެސިލިޓ އަށް    03ޏަކުން  ކުންފުން  02ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މެޑިކަލް ގޭސް/އޮކްސިޖަން އުފައްދ  ވިއްކ  ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި    2022
   ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ހުއްދަދެވުނު ކެމިކަލްސް   3.1.10  
 

ކެމިކަލްސް ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  މިންވަރ އި،  ގެ ދަށުން،   R-1057/2019 ދުޢިވ  ޤަމިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސްގެ، ނުރައްކ ތެރި ކެމިކަލ ބެހޭ  

ކުރ ބޭނުން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޢ އްމު ޞިއްޙަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފ ނެ ކެމިކަލްސްއަށް ހެލްތް  ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރ  ތަންތަނ އި  

 ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތެކެވެ. ، އަދި ންސް ދޫކުރުމަކ  މިއޮތޯރިޓ ގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭކްލިއަރަ

ތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ޑިފެންސްއިން، މަކުޑި ޕޯޓަލް  މިގޮތުން ހެލްތް ކްލިއަރޭންސް ދޫކުރެވެނ  ރ އްޖެ އިމްޕޯޓް ކުރ  ކެމިކަލް

 މެދުވެރިކޮށް މި އޮތޯރިޓ ގެ ހުއްދައަށް ޚ އްސަ ކުރ  ކެމިކަލްސް އަށެވެ.

 ހެލްތް ކްލިއަރަންސް ދޫކޮށްފައިވ  އަދަދުވަނަ އަހަރު  2022: 14ވަލު ތ 

 ށް އެދުނުހެލްތް ކްލިއަރެންސަ ގެސްކެމިކަލް ރި ދޫކުންސް ކްލިއަރަ ރިޖެކްޓްކުރެވުނު

53 1376 1429 
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 ކްލިއަރަންސް ދޫކޮށްފައިވ  އަދަދުހެލްތް ހަޒ ޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް ހެލްތް  އަހަރު 3ދިޔަ  ފ އިތުވި: 14 ޗ ޓު
 
 

 

  ސެކްޝަން  ންފޯސްމަންޓް އެ  3.2
އެއ     2ސެކްޝަން    އެންފޯސްމަންޓް  ބެހިފައިވެއެވެ.  ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓަކަށް  ބޯޑަރ  އަދި  ޔުނިޓް  ސަވައިލަންސް  އެންޑް  މޮނިޓަރިންގ 

 ޔުނިޓެވެ.  

 އިލަންސް ޔުނިޓް ވެ ރ މޮނިޓަރިންގ އެންޑް ސަ 

ހިމެނެނ    ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  ޔުނިޓުގެ    މ ކެޓް   ޕޯސްޓް  ކުރުމ އި  އިންސްޕެކްޓް  ފ މަސ ތައް  ގުދަންތަކ އި  ރައްކ ކުރ    ބޭސްމި 
، ބަލިމ ހުންނަށް  ގުދަންކޮށްކޮށް  ތެރެ ރ އްޖެ އެރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވ  ބޭހުގެ ސ މްޕަލް ނެގުމ އި މ ގެ އިތުރުން    އި،ހެދުމ   ސަރވެއިލަންސް

   ކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މޮނިޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްދުކުރ  

 

   އިންސްޕެކްޝަން   3.2.1
 

 

ކަންކަން   މެންޑޭޓުގައިވ   އޮތޯރިޓ ގެ  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  ގުދަންތައްމޯލްޑިވްސް  ބޭސް  އަދި  ބޭސްފިހ ރަ    ތަންފ ޒުކުރުމަށްޓަކައި 
 އިންސްޕެކްޓްކޮށް، ޤަވ ޢިދުތަކ އި އެއްގޮތަށްތޯ ހުރ  ބަލ  ފެންވަރު ދަނ  ހިފަހައްޓަމުންނެވެ. 

 ތަންފ ޒް ކުރ  ޤ ނޫނު އަދި ޤަވ އިދުތައް:   

 (29/2015ޞިއްޙ  ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤ ނޫނު )ނަންބަރު:  ▪

 (R-46/2014ބޭހ އި ބެހޭ ގަވ އިދު )ނަންބަރު:  ▪

 (  R-49/2016ވަނަ އިސްލ ހު )ނަންބަރު:  1 ގެބޭހ އި ބެހޭ ގަވ އިދު ▪

 (17/2011މަސްތުވ  ތަކެއްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު ) ނަންބަރު: ▪
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 ގެންދެވިފައިވ  ގޮތުގެ ތަފްސ ލު:އަތޮޅުތެރޭގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް  

ގުދަނުގެ   ބޭސް  އަދި  ފ މަސ   އަތޮޅުތެރޭގެ  ގެންދ އިރު  ކުރިއަށް  އިންސްޕެކްޓަރުން  ގެ  އެމް.ޓ .ޖ   އިންސްޕެކްޝަން  ރ ޖަންގެ  މ ލެ 

އްޙ  ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު  ޞިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރަނ  އެރަށެއްގައި ހުންނަ  އި  ޅ  އެޕްލިކޭޝަނ  ހަވެރިފަރ ތުން ހުށަ

 މަށް ތަމްރ ން ކުރެވެއެވެ.ވުއަހުލުވެރި ކުރު  ށްމިއިންސްޕެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ބައިވެރިވ  ފަރ ތްތައް މަސައްކަތަ  ތަކުންނެވެ.
 

 ގައި ކޮށްފައިވ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްސ ލް 2022: 15 ޗ ޓު
 

 
 

 ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ކުރި އިންސްޕެކްޝަން   އަލަށް 
 

ރިތޯ  މިއ  އަލަށް ބޭސްފިހ ރައެއް ނުވަތަ ބޭސް ގުދަނެއް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމުގެ ކުރިން ޤަވ އިދުގައިވ  އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިހު
 ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރ  އިންސްޕެކްޝަންއެކެވެ. 

 

 

 

 

 

ހުއްދަ އައުކުރުމަށް 
283

ރުމަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކު 
73

ން ރޫޓިން އިންސްޕެކްޝަ 
81

ޝަން ފޮލޯއަޕް އިންސްޕެކް
92

ސްޕޮޓް އިންސްޕެކްޝަން 
7

ހެލެތް ފެސިލިޓ   
އެސަސްމަންޓް

7

ހުއްދަ އައުކުރުމަށް އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ރޫޓިން އިންސްޕެކްޝަން

ފޮލޯއަޕް އިންސްޕެކްޝަން ސްޕޮޓް އިންސްޕެކްޝަން ހެލެތް ފެސިލިޓ  އެސަސްމަންޓް
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 ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމަށް ކޮށްފައިވ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްސ ލްގައި އަލަށް   2022: 16 ޗ ޓު
 
 
 

 

 

 

 

 

 އައުކުރުމަށްކުރި އިންސްޕެކްޝަން   ހުއްދަ 
 

އޮތޯރިޓ ން  ގުދަނަށް   މިއ   ބޭސް  ނުވަތަ  މުއްދަތު   ފ މަސ އަށް  ހުއްދައިގެ  މައުލޫމ ތެއް    ދޫކޮށްފައިވ   ހުއްދައިގައިވ   ހަމަވުމުން ނުވަތަ 

ކަށަވަރުކުރުމުގެ    އަށް ހުރިތޯބަދަލުކުރަންޖެހޭ ހ ލަތުގައި ކުރ ގެ ހުއްދަ އައުކުރުމުގެ ގޮތުން ޤަވ އިދުގައިވ  އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ

 ވެ.  ގޮތުން ކުރ  އިންސްޕެކްޝަނެ

 

 ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްސ ލް  2022: 17 ޓުޗ 
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 އިންސްޕެކްޝަން   ރޫޓިން 

ން  ޤަވ އިދުގައިވ  އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ހުރިތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރިސްކް ބޭސްޑް ކެޓަގަރ  ކަނޑައަޅ  ތ ވަލްކޮށްގެ މިއ   

އިންސްޕެކްޝަން މިގޮތުން  ކުރ   އިންސްޕެކްޝަންގައި    އެކެވެ.  އަހަރުގެ  ރިސްކު  ފ އިތުވި  ވަކިވަކި  ބަލައި  ކަންކަމަށް  ފ ހަގަކުރެވުނު 

ފައިވ   ކެޓަގަރ ތަކަކަށް ބަހ ލައިގެން އިންސްޕެކްޝަން ޝެޑިއުލްކުރެވުނެވެ. ރިސްކް ކެޓަގަރ އަށް ބަލ  އިންސްޕެކްޓްކުރ  މިންވަރު ކަނޑައަޅ  

 ގޮތަކ : 

ވެ  ގަމައްސަލަ ފ ހަ އިންސްޕެކްޝަންގައި  އިތުވި އަހަރު  ފަހަރު )މިކެޓަގަރ ގައި ހިމެނޭނ  ފ   3އަހަރަކު    އި ރިސްކް ކެޓަގަރ : ހަ  ❖

 ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިވ  ފ މަސ އ އި ގުދަންތައް( 

ފަހަރު )މިކެޓަގަރ ގައި ހިމެނޭނ  ފ އިތުވި އަހަރު ފ ހަގަވެފައިވ  މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް    2ހަރަކު  އަ   މ ޑިއަމް ރިސްކް ކެޓަގަރ :  ❖

 ދިނުމަށްފަހު ފޮލޯއަޕް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  ފ މަސ އ އި ގުދަންތައް( އަންގ  ނޯޓިސް  

ކެޓަގަރ :  ❖ ރިސްކް  ނުވަތަ    1އަހަރަކު    ލޯ  ފ ހަކުރެވުނު  މައިނަރ އިޝޫސް  އަހަރު  ފ އިތުވި  ހިމެނޭނ   )މިކެޓަގަރ ގައި  ފަހަރު 

 ސ އ އި ގުދަންތައް( ހުރިހ  ކަމެއް ޤަވ އިދ އި އެއްގޮތަށް ހުންނަ ފ މަނެތި އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

 ގެ ރޫޓިން އިންސްޕެކްޝަންގެ ތަފްސ ލް 2022: 18 ޗ ޓު
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 އިންވެސްޓިގޭޓިވް އިންސްޕެކްޝަން   ސްޕޮޓް/ 

ވޭ  މިއ  ބޭހ އި ގުޅިގެން ނުވަތަ ބޭސް ވިއްކ  ތަންތަނ އި ގުޅިގެން ހުށަހަޅ  އެކިއެކި ޝަކުވ ތަކ އި އެހެނިހެން ކަންކަމ އި ގުޅިގެން ކުރެ

 8 ގުޅިގެން ޝަކުވ ތަކ އި ތަފ ތު ލިބިފައިވ  ބޭހ އި، ބޭސްފިހ ރަތަކ އި ގުޅޭގޮތުން އަހަރު ވަނަ  2022ކުއްލި އިންސްޕެކްޝަން އެކެވެ.  

 އް ކުރެވުނެވެ.  އިންސްޕެކްޝަނެ ސްޕޮޓް

 ން އިންސްޕެކްޝަ   ކުރ    ހުއްދަދިނުމަށް   ބެހެއްޓުމުގެ   ޑްރަގްސް   ކޮންޓްރޯލް 

ކުރިން ޤަވ އިދުގައިވ   ، މިއ  ބޭސްފިހ ރަ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ  ފެސިލިޓ ތަކުގައި  ބޭސްގުދަން އަދި ހެލްތް 

 އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިހުރިތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރ  އިންސްޕެކްޝަން އެކެވެ.  

 ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްސ ލްގެ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް  2022: 15ތ ވަލު 

ހެލްތް   ޭބސް ފިހ ރަ   ތަފްސ ލް
 ފެސިލިޓ 

ރިސޯޓް ކްލިނިކް  ޭބސް ގުދަން 
 ފ މަސ   /

 3 3 3 3 ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ހުއްދަދިނުމަށް އިންސްޕެކްޓްކުރި އަދަދު 

 އިންސްޕެކްޝަން   ފޮލޯއަޕް 

އިންސްޕެކްޝަންސް އަކ ، އިންސްޕެކްޝަން ތަކުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއްދ ، އެމުއްދަތުގެ  ފޮލޯއަޕް  
 ތެރޭގައި އެކަންކަން ރަނގަޅު ކޮށްފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރ  އިންސްޕެކްޝަންއެވެ. 
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 ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ ތަފްސ ލްގެ  2022: 19ޗ ޓު 

 

 އިންސްޕެކްޝަން ތަކ އި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިވ  މިންވަރު 

 ރުލ ފު މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅ ފައިވ  މިންވަޚިގައި ެބހ އިެބހޭ ޤަވ އިދ އި  2022: 20ޗ ޓު

  ން ލ ފު މައްސަލަތަކ އި ގުޅިގެން އެކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލ  ޒިންމ ވ  ޚިއިންސްޕެކްޝަން ތަކުގައި ފ ހަގަކުރެވޭ ބެހ އިބެހޭ ޤަވ އިދ އި  

ވެރިފަރ ތަށް ނަ  ،ޖެހޭ ފަރ ތް ފަދަ  ފ މަސިސްޓުން ނުވަތަ ތަނުގެ  ކުރުން  ނުވަތަ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑް  ސޭހަތްދިނުން، ޖޫރިމަނ ކުރުން 

 ޔަވަޅު އަޅައެވެ. ފި
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 ހެލްތް ފެސިލިޓ  ތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން 
 

މޯލްޑިވްސް ހެލްތް ކެއަރ    ންދ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ކޮލިޓ  އެޝުއަރެންސް އެންޑް ރެގިއުލޭޝަން ޑިވިޝަން އިން ކުރިއަށް ގެންގެ

އިންސްޕެކްޓަރުން ބައިވެރިވެ މ ލެ ރ ޖަންގެ  ކޮލިޓ  ސްޓޭންޑަ އަދި   ހޮސްޕިޓަލް  1ރޑް ހޮސްޕިޓަލް އެސެސްމަންޓްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓ ގެ 

 އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.  އް ބަލ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޭސް ބަހައްޓ ފައިހުރި އޭރިއ ތަ 7އަތޮޅުތެރޭގެ 

 ސަރވައިލަންސް، ބޭހުގެ ކޮލިޓ  ޓެސްޓުކުރުން މ ކެޓް   3.2.2
މްޕަލް  ރ އްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކ  ބޭހުގެ ކޮލިޓ  ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޭސްފިހ ރަ ތަކުން އެކި ބޭސް ތަކުގެ ސ 

ން ކުރެވޭ ޓެސްޓްތަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް  އެވެ. މިގޮތު ވެ، ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯރިޓަރ ގެ އެހ  އ އެކު ކޮލިޓ  ޓެސްޓްތައް ކުރެގ ނަ

   ބ ތިލް ކުރެއެވެ.ކޮށް މުގެ ގޮތުން ޕްރޮޑްކްޓް ރިކޯލްގު ވ ނަމަ، އެ ޕްރޮޑަކްޓެއް މ ކެޓުން ނެ  އުފެނިފަ

 މިންވަރު ނެގުނު ސ މްޕަލް މ ކެޓުން ގޮތުން ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮލިޓ  ޭބހުގެގައި  2022: 16ތ ވަލު 
 

 އަދަދު ތަފްސ ލް
 180 ސ މްޕަލްގެ ޖުމްލަ އަދަދު 

 46 ޕްރޮޑަކްޓުގެ އަދަދު 
 

 ޑްރަގްސް   ކޮންޓްރޯލް   3.2.3
 

  ކުރެވޭ   ބޭނުން  ގޮތުގައި   ބޭހުގެ  ގައި   2  ގެ ޖަދުވަލު  2011/17  ނަންބަރު   ޤ ނޫނު:  ބެހޭ  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް އަކ  މަސްތުވ ތަކެއްޗ 

ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭހެވެ. ރ އްޖެ އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރ  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް  ކޮށްފައި  ސް  ބޭހުގެ އިތުރުން ގައުމ  ފެންވަރުގައި ކޮންޓްރޯލް 

  ގައި މިއޮތޯރިޓ ން މޮނިޓަރކޮށް ރެގިއުލޭޓް ކުރަނ ، އެ ބޭސް ބޭނުންކުރ  މިންވަރ އި ބޭސް ބޭނުން ކުރެވެމުންދ  ގޮތް ބެލުމަށ އި ނަހަމަގޮތު 

ޖެހޭ  އެ ބޭސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށެވެ. މި މަޢުލޫމ ތަކ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ނ ކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑ އި، މިއޮތޯރިޓ ން ޙިއްސ  ކުރަން

ނުންކުރ ،  މަޢުލޫމ ތެވެ. އަދި މި ބޯޑުން، ކޮންމެ ޤައުމަކަށްވެސް ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްއަށް ވަކި ކޯޓ އެއް ދޫކޮށް، އެ ޢަދަދަށް އެތެރެކުރ ، ބޭ

 ބ ކ ވ  މިންވަރު ވަރަށް ގ ތުން ބަލ  މޮނިޓަރ ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.  

މަސައްކަތް ބަހ ލެވިފައިވަނ  މައިގަނޑު   ޑްރަގްސް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް    02ކޮންޓްރޯލް ޑަރަގްސް މޮނިޓަރިންގެ  ބަޔަކަށެވެ. ކޮންޓްރޯލް 

 " ދޫކުރުމެވެ.  ރޗޭސް އޮތޮރައިޒޭޝަންޕަ ތުމަށް "" ދޫކުރުން އަދި ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ގައިމްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓް "
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   ަބދަލުށް ގެނެވުނު ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ލިސްޓަގައި  2022: 71ތ ވަލު 

އަލަށް ލިސްޓަށް  
 އިތުރުކުރި

ކޮންޓްރޯލް ޑަރްގް ލިސްޓުގައި  
 ބޭސް ހިމެނޭ 

 ތަފްސ ލް

 ސައިކޮޓްރިޕިކް  16 2

 ނ ކޮޓިކް  8 0

ލިބޭނެ އިންތިޒ މް ހަމަޖެއްސުމަށް  ލަތްތަކުގައި ބަލިމ ހުންނަށް ބޭނުންވ  ނ ކޮޓިކް ޑްރަގްސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފަސޭހައިން  ޙ   ޚ އްޞަ

އޯ ފ މަސ ތަކަށް  . ޓ .މިއުސޫލުގެ ދަށުން ފ މަސ ތަކުގައި ނ ކޮޓިކްސް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ އެސް ޤ އިމްކުރެވުނެވެ.  މިއަހަރު  ވަކި އުސޫލެއް

 ގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމ ފައިވެއެވެ. ފ މަސ އަކަށް ނ ކޮޓިކްސް ވިއްކުމު 1އޯ  . ޓ .ދިނުމަށް ނިންމ ، މ ހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގެ އެސް

  ނިޔަލަށް ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ެބހެއްޓުމުގެ ހުއްދަދ ފައިވ  ތަންތަނުގެ ތަފްޞ ލްގެ 2022: 21 ޗ ޓު

 

 ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް އިމްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން 
 

  2022" ދޫކުރެއެވެ.  އިމްޕޯޓް ސެޓްފިކެޓްއެތެރެކުރ  ކޮންމެ ބޭހަކަށް " ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް އެތެރެކުރުމަށް ޚ އްޞަ ހުއްދައެއްގެ ގޮތުން  

ނިޒ މުގެ    ޙ ރ އްޖޭގެ ޞިއްފަރ ތަކަށެވެ. ނަމަވެސް    2ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދ ފައިވ ނ   

  ، މަށްޓަކައިށަވަރުކުރުކަ  ބޭނެގޮތްމެދުކެނޑުމެއްނެތި ލި   ބޭސް  ޚ އްޞަތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  

ފަރ ތަކަށް އެތެރެ   3މިބޭސް އެތެރެކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރު އިމްޕޯޓަރުންނަށް ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޢ ންމު އިޢުލ ނަކަށްފަހު، އިތުރު 

 ފަރ ތަކަށް ރ އްޖެއަށް ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް އެތެރެ ކުރެވޭނެއެވެ.   5ކުރުމުގެ ހުއްދަދ ، ޖުމްލަ މިހ ރު  

 
 

197

7

48

10 4
0

50

100

150

200

250

ލްތް ގަވަރމަންޓް ހެ
ފެސިލިޓ 

ޕްރައިވެޓް 
ނިކްކްލި/ހޮސްޕިޓަލް

ބޭސްފިހ ރަ  އަދި ރިސޯޓް ކްލިނިކް
ފ މަސ  

ވ ދޭ ވެޓަރިނަރ  ފަރު
ތަންތަން
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 ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވ  މިންވަރު 2022: 18 ތ ވަލު

އެކިއެކި ސަބަބުތަކ އި ގުޅިގެން  
 ހުއްދަ ބ ތިލްކުރި އަދަދު 

ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރޯލް   2022
ޑްރަގް އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދޫކުރި  

 އަދަދު 

ވަނަ އަހަރު ކޮންޓްރޯލް   2022
އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ އަށް  ޑްރަގް 

 އެދިފައިވ  އަދަދު 
 ތަފްސ ލް

 ސައިކޮޓްރިޕިކް  43 34 9

 ނ ކޮޓިކް  22 15 7

 ޗޭސް އޮތޮރައިޒޭޝަން  ރ ޕަ   
 

  ޞިއްޙ  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނ އި، ފ މަސ  އަދި ޖަނަވ ރަށް ފަރުވ ދޭ ތަންތަނުން ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ބަހައްޓ  ބޭނުންކުރުމަށް މިފަދަ ބޭސް 

ކަންކަން   ކުރަންޖެހޭ  ފުރިހަމަ  އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ހުއްދަދޭނަމަ  އަލަށް  މިގޮތުން  ދޫކުރެވެއެވެ.  އޮތޮރައިޒޭޝަން  ޕ ރޗޭސް  ގަތުމަށް 

ގޮތުގެ ތަފްސ ލް ރިޕޯޓްއ އި ބޭސްސިޓ   ފުރިހަމަ ބޭނުންކުރި  އެބޭސް  އެއަށްފަހު އެތަންތަނުގައި  ހުއްދަދެއެވެ.  ކަށަވަރުކޮށް  ކޮށްފައިވޭތޯ 

 ހުށަހެޅުމުން ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 ރޗޭސް އޮތޮރައިޒޭޝަން އަށް އެދިފައިވ  މިންވަރު ޕަކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ގަތުމަށް  ގައި  2022: 19ތ ވަލު 
 

އެކިއެކި ސަބަބުތަކ އި ގުޅިގެން  
 ހުއްދަ ބ ތިލްކުރި އަދަދު 

ވަނަ އަހަރު   2022
ޕ ޗޭޒްއޮތޮރައިޒޭޝަން ދޫކުރި  

 އަދަދު 

ވަނަ އަހަރު   2022
ޕ ޗޭޒްއޮތޮރައިޒޭޝަން އަށް  

 އެދުނު އަދަދު 
 ތަފްސ ލް

 ސައިކޮޓްރިޕިކް  524 522 2

 ނ ކޮޓިކް  241 239 2

 
 ދޫކޮށްފައިވ  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ހުއްދަތަކުގެ ތަފްޞ ލް ގައި  2022: 22ޗ ޓު 
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 ހުށަހެޅުން ޓޮކް ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް ސް

  3ބޭނުންކުރި ގޮތުގެ ތަފްސ ލް ރިޕޯޓް ކޮންމެ    ބޭސްމަށްފަހު އެ ފެސިލިޓ އަކުން  ވިއްކު ކޮށް ނުވަތަ  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ބަހައްޓ  ބޭނުން 
މިގޮތުން އިތުރަށް ހުއްދަ ދޭއިރު އެފެސިލިޓ އަކުން ހުށަހަޅ  "ތްރ  މަންތްލ  ސްޓޮކް ސްޓޭޓަސް  ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.  މިއޮތޯރިޓ އަށް  މަހަކުން  

 ރިޕޯޓް" ވެރިފައިކުރެވޭނެއެވެ.  

 ންވަރުސްޓޮކް ސްޓޭޓަސް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅި މި 2022: 23ޓު ޗ 
 

 

 ރ އްޖެއަށް ކަޑައަޅ ފައިވ  ކޯޓ  )އައި.އެން.ސ .ބ (  ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން    ސް އިންޓަނޭޝަނަލް ނ ކޮޓިކް 
 

ގައި ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ބޭނުންކޮށްފައިވ  މިންވަރަށް ބަލ  އިންޓަނޭޝަނަލް ނ ކޮޓިކް    2021އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރ އްޖޭގެ  

ރު ހުސްވުމުގެ  ވަވަނަ އަހަރަށްވެސް ވަކި އަދަދަކަށް ކޯޓ  ކަޑައަޅ ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކަޑައަޅ ފައިވ  މިން  2022ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން  

 ގައި އިތުރުކުރެވިފައެވެ.  2022ވަނ  ބޭހެއް )ނ ކޮޓިކްސް( ގެ ކޯޓ   3ބުން ސަބަ

 

 

 

 

ޤަވ އިދުން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅ ފައިވ   
,  74,ފެސިލިޓ ތަކުގެ އަދަދު

30%

ފައިނުވ   ޤަވ އިދުން ރިޕޯޓް ހުށަހަޅ 
%70, 174, ފެސިލިޓ ތަކުގެ އަދަދު
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އިތުރުކުރެވިފައިވ     ވަނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ނ ކޮޓިކް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑުން ރ އްޖެއަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ކޯޓ ގެ މިންވަރ2022ު:  24  ޗ ޓު

  )ގްރ މުން(    ކޮންޓްރޯލްޑް ޑްރަގްސް

 

 ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގް ހުއްދަދ ފައިވ  މިންވަރުއަހަރު  3: ވޭތުވެ ދިޔަ 25ޗ ޓު 
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 ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް 
  ސ ޕޯޓް މިގޮތުން    އިންސްޕެކްޓްކޮށް ކްލިއަރކުރުމެވެ.މި ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތަކ  ކަނޑުމަގުންނ އި ވައިގެ މަގުން ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  ބޭސް  

ބޭހ އި ވެކްސިން އަދި ބައޮލޮޖިކަލްސް ބޭހ އި    ރ އްޖެ އެތެރެކުރ އެއ     ޔުނިޓެއް ޤ އިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.  2އަދި އެއަރޕޯޓުގައި ވަކިވަކި  

ގެ މިންގަނޑުތަކ އި އެއްގޮތަށްކަން   O9001:2015IS  ،މިންގަނޑުތަކ އިއެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓ ގެ    ދ އި މޯލްޑިވްސް ފުޑްޢިބެހޭ ޤަވ 

އެތެރެ ކުރ އިރު ހުންނަންޖެހޭ    ޔަގ ންކުރުމ އި، ރ އްޖެ އެތެރެވ  ބޭހަކ  އެޕްރޫވް ޑްރަގް ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ބޭސްކަން ކަށަވަރުކުރުމ އި ބޭސް

އަދި  އެވެ.  ޕްމަންޓެއް އިންސްޕެކްޓްކޮށް ކްލިއަރެންސް ދެޝިކޮންމެ  ށް  ފިނިހޫނުމިނ އި ކަނޑައެޅިފައިވ  ސްޓޭންޑަރޑް ގައިތޯ ޔަޤ ންކުރުމަ

 ހެއްޓުމެވެ. ބޭހ އި ހުއްދަނޫން ބޭސް ދ އިމ ކޮށް ނުވަތަ ވަގުތ  ގޮތުން ހިފެ ކަނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަޑަށް ނުފެތޭ 

 
ފަރ ތްތަކުން، އިންވޮއިސް، ޕެކިންލިސްޓް، ބ .އެލް/ އެއަރވޭ ބިލް ހުއްދަ އޮންނަ  ބޭނުންވ  އެހެނިހެން  ބޭސް އެތެރެ ކުރުމުގެ  ، އަދި 

އެޕްރޫވް    ޑޮކިއުމަންޓް ހުށައެޅުމުން އެޕްރޫވް ޑްރަގް ލިސްޓ އި އަޅ ކިޔ  ޗެކްކޮށް އެމް.އެފް.ޑ .އޭގެ ޑ ޓ  ބޭސް އަށް އެންޓަރކުރ ނެއެވެ. އަދި 

މިންގަޑަށް ހުންނަންޖެހޭ  ބޭސް  ނުވަތަ  ތަފ ތު  ލިސްޓ އި  ބޭސް  ނުފެތޭ  ޑްރަގް  ހުއްދަނޫން  ގޮތުން  ދ އިމ   ބޭހ އި  ވަގުތ   ނުވަތަ  ކޮށް 

  3ލ   ހިފަހައްޓ ނެއެވެ. އިތުރަށް ބެލުމަށް ވަގުތ  ގޮތުން ހިފަހައްޓ  ބޭހ އި މެދު، ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ ބޭހުގެ ޓެކްނިކަލް ކަންކަމަށް ބަ

  14މަލު ކުރ  އުސޫލުގެ ދަށުން،  ދުވަސް ތެރޭ ބޭސް ދޫކޮށްލެވޭނެއެވެ. އަދި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނަމަ ދ އިމ ކޮށް ހިފަހައްޓ  ބޭހ އި މެދު ޢަ 

 ދުވަސް ތެރޭ އެ ބޭސް ނައްތ ލަން ޖެހޭނެއެވެ. 

 އިންސްޕެކްޝަން ސ ޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް   3.2.4
 

ގުން ، ކަނޑު މަގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ހ ބަރ ސަރަޙައްދުގައި ގ އިމްކޮށްފައި ހުންނަ ސ ޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް ޔުނިޓުނ2022ް
 ޝިޕްމަންޓަށް ކްލިއަރެންސް ދެފިވައިވެއެވެ.    441ބޭސް އެތެރެކުރުމަށް ޖުމްލަ 

 އިްނސްޕެކްޝަން ތަފްސ ލް ސ ޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް ޔުނިޓުެގ : 19ތ ަވލު 

 

ރަޖިސްޓްރޭޝަން  
 ސ މްަޕލް ދޫކުރި އަދަދު 

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  
 ގެ އަދަދު ދޫކުރެވުނު ބޭހު 

ދ އިމ ކޮށް ހިފަހައްޓ ފައިވ   
 ބޭހުގެ އަދަދު 

ވަނަ އަހަރު    2022
 އެތެރެކުރި ބޭހުގެ އަދަދު 

 ތަފްސ ލް 

 ްޕރޮޑަކްޓުގެ އަދަދު  151398501 234171 12700 93

 ފައިސ ގެ އަދަދު  17208640.18 27549.442 6680.54 72.57
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 3.2.5  އެއަރޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް  އިންސްޕެކްޝަން 

ބޭސް އެތެރެކުރުމަށް ވައިގެ މަގުން  ގައި  2022ޓިކަލް އިންސްެޕކްޝަން ޔުނިޓުން  ފ މަސޫކޮށްފައި ހުންނަ  ޯޕޓްގައި ގ އިމްޝަނަލް އެއަރވޭލ ނ  އިންޓަރނޭ 
 ޝިޕްމަންޓަށް ކްލިއަރެންސް ދެފިވައިވެއެވެ.    1820ޖުމްލަ 

 : އެއަރޯޕޓް ފ މަސޫޓިކަލް އިންސްެޕކްޝަން ގެ ތަފްޞ ލް 20ތ ވަލް 

 ބޭސް ސިޓ އަށް ބޭސް އެތެރެކޮށްފައިވ  މިންވަރު 
 

ގެ ބޭސް ބޭސް ސިޓ އަށް ބޭސް އެތެރެ ކުރަން ހުއްދަ ދ ފައިވަނ  ރ އްޖެއިން ލިބެންނެތް ބޭސްތައް ބަލިމ ހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ޑޮކްޓަރު

އިމ ކޮށް  ސިޓ އަކަށް ބޭސް އެތެރެ ކުރެވެނ  މުއްދަތު ހަމަނުވ  )ތިންމަސް ހަމަނުވ ( ބޭސް ސިޓ އަށް ގިނަވެގެން ތިން މަސްދުވަހުގެ ބޭހެވެ.  ދ 

ދޭނެއެވެ.    ބޭސް ބޭނުންކުރ  ފަރ ތެއްނަމަ ބޭސް ސިޓ ގެ އިތުރުން ބަލިމ ހ ގެ ފަރުވ އ އި ގުޅުންހުރި އިތުރު ލިޔެކިއުން ހުށަހެޅުމުން ބޭސް ދޫކޮށް

 އަދި ކޮންޓްރޯލްޑް ބޭހެއްނަމަ އެތެރެ ކުރެވޭނ  އެއްމަސް ދުވަހުގެ ބޭހެވެ.   

 އަށް ގެނެވުނު ބޭސް ވަނަ އަހަރު ބޭސް ސިޓ  2022: 21ތ ވަލް 

 
 ތަފްސ ލް

 އެއަރޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް ޔުނިޓް ސ ޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް ޔުނިޓް
ޕްރޮޑަކްޓް 
 އަދަދު 

 ފައިސ  އަދަދު 
ޕްރޮޑަކްޓް 
 އަދަދު 

 ފައިސ  އަދަދު 
 

 4804080.10 3554187 923.26 8132  ސް ދޫކުރެވުނުޭބސް ސިޓ އަށް ގެނެވަނަ އަހަރު  2022
 

 893.77 10070 - - ގެނައި ޭބސް ހިފަހައްޓ ފައިވ  އަދަދު ޭބސް ސިޓ އަށް 
 

 
 އެންޓި މައިކްރޯބިއަލް ރެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރ މް  3.3

 

 
  ހަފްތ  ސް އެވެއަރނަސް  ވޯރލްޑް އެންޓިމައިކްރޯބިއަކް ރެސިސްޓަން އެންޓި މައިކްރޯބިއަލް ރެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރ މްގެ ދަށުން މިއަހަރުވެސް  

 : ވުނެވެ. މިގޮތުން (" ފ ހަގަ ކުރެ 2022ނޮވެމްބަރ    24  –   18) 
 

 އޮޕްރޭޝަން އިންސްޕެކްޝަން އެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މިއޮތޯރިޓ ން ހިންގި ސްޕެޝަލް  21ނޮވެމްބަރ  2022 •

ރަޖިސްޓްރޭޝަން  
 ސ މްަޕލް ދޫކުރި އަދަދު 

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  
 ދޫކުރެވުނު ބޭހުގެ އަދަދު 

ދ އިމ ކޮށް ހިފަހައްޓ ފައިވ   
 ބޭހުގެ އަދަދު 

ވަނަ އަހަރު    2022
 އެތެރެކުރި ބޭހުގެ އަދަދު 

 ތަފްސ ލް 
 

7901 10771 407506 
 

 ޕްރޮޑަކްޓުގެ އަދަދު  120412737
 

2672.12 18353.62 145506.00 

 

 ފައިސ ގެ އަދަދު 35221667.45
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ބޭސްފިހ ރަ އަކަށް    128ބޭސްފިހ ރައިގެ ތެރެއިން    139މި އިންސްޕެކްޝަންގައި މ ލެ، ހުޅުމ ލެ، ވިލިމ ލޭގައި ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވ    •

 ދެވުނެވެ. 

ބޭސް  ލ ފަށް  ޚިބޭހ އިބެހޭ ޤަވ އިދ އި  ސްފިހ ރައަކުން  ބޭ  37ބޭސްފިހ ރައިގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ    128ސްޕެޝަލް އޮޕްރޭޝަންގައި ހިމެނޭ   •

 ސިޓ އަކ  ނުލައި އެންޓިބަޔޮޓިކްސް ވިއްކ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

ފ މަސ އަކުން ބޭސްދޫކޮށްފައިވަނ  މިއޮތޯރިޓ ގެ ފ މަސިސްޓް އައިޑ  ކ ޑް ނެތް ފަރ ތްތައް    5ފ މަސ ގެ ތެރެއިން    128އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނު   •

 ފ ހަގަކުރަމެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރވެފައި ނުވ  ފަރ ތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ. ކަން 

ކ   ޑޮކްޓަރުގެ އިރުޝ ދ ނުލ  އެންޓިބަޔޮޓިކްސް ބޭނުންކުރުމަކ  އޭގެ ސަބަބުން ރެސިސްޓަންސް އުފެދުމަށް މަގުފަހިވ  ކަމެކެވެ. އަދި މިކަމަ  •

 އްޙަތަށް ހުރި ނުރައްކަލެކެވެ.  ޞި ންމު ޢ 

 ރޓް  އެލަ  ޅޭ ބޭހ އި ގު   3.4
 : ބޭހުގެ އެލަރޓ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު 22ތ ވަލް 
 
 ތ ރ ޚް  ތަފްސ ލް  އެލ ޓްތައް  #

ފޯލްސިފައިޑް އިންޓްރ ޓެކްޓް   1
(Human normal 
immunoglobulin)    ިއ އ

 ގުޅޭ 

 Intratect (Humanއެންޓިބޮޑ ސް ރިޕްލޭސްމަންޓް ތެރަޕ އެއް ކަމަށްވ   

normal immunoglobulin)     ްޕްރޮޑްކްޓްތަކެއ ފޯލްސިފައިޑް 

އެތެރެވެފައި   ބޭސް ބޭނުން ނުކުރުމަށ އި، ބޭސް ސިޓ އަށް  ފެނިފައިވ ތ ، އެ 

 ހުރެދ ނެތ ، އެކަން އެންގުނު.  

21.03.2022 

 thyroxineކައުންޓަރފ ޓް   2
100mcg   ޭއ އި ގުޅ 

އައި ގުޅިގެން.      thyronorm 100mcgތައިރޮއިޑް ބައްޔަށް  ބޭނުންކުރ   

(182-REG/CIR/2022/3) 
05.07.2022 

ފޯލްސިފައިޑް ޑިސްޕޯޓް   3
(Clostridium 

botulinum type A 
toxin-heamoglutinin 

complex) 

 ޖެހޭ  މޫނުމަތ )  އަށް  ލައިންސް  ގްލަބެއްލ   އަދި  ޑިސްޓޯނިއ   ސ ވައިކަލް

   ފޯލްސިފައިޑް   ގެ   Dysport   ކަމަށްވ    ބޭހެއް  ބޭނުންކުރ  (  ރޫފިލުވުމަށް

  ދައުރު   ގައުމެއްގައި   5  ގެ   މެޑިޓެރޭނިއަން  އިރުމަތ   ޔޫރަޕ އި،  ބެޗްތަކެއް

 ބޭރުން  ކޮށްފައިވ ތ ، ރ އްޖެއިން   އެލ ޓް  ގެ   އޯ.އެޗް.ޑަބްލިއު  ކަމަށް   ވަމުންދ  

  މި   ނަމަ،  ބޭނުންކުރ   އެތެރެކޮށް  ބޭސް  ސިޓ އަށް  ބޭސް  ގޮތުން  އަމިއްލަ  ނުވަތަ

 ސަމ ލުވުމަށް އެންގުނު.  ބެޗްތަކަށް ބޭހުގެ ފޯލްސިފައިޑް

182-REG/CIR/2022/5)) 

08.09.2022 
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4 Sildenafil    ިއަދ
Tadalafil   ިހިމެނޭ މ މުއ

 އ އި ގުޅޭ 

  ޑިސްފަންކްޝަންއަށް   އިރެކްޓައިލް  އަދި  އެންހޭންސްމެންޓް   ސެކްޝްއަލް

  ހިމެނޭ Sildenafil   އަދި  Tadalafil  ބޭހެއްކަމަށްވ    ޑޮކްޓަރ   ބޭނުންކުރ 

 އެންޑް   ފުޑް  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓެޑް  ވިއްކަމުންދ ކަން  އެތެރެކޮށް  ރ އްޖެ  މ މުއި

މިފަދަ  (  އެފްޑ އޭ  ޔޫއެސް)  އޮތޯރިޓ   ޑްރަގް ވުމުން،  އެލ ޓޮކޮށްފައި  އިން 

 އުފެއްދުންތައް ބޭނުން ކުރުމ އި، ވިއްކުމަކ  މަނ ކަމެއްކަމަށް އެންގުނު. 

182-REG/CIR/2022/4)) 

12.09.2022 

  ސިރަޕް  ކޯފް  ދޭ ކުޑަކުދިންނަށް 5
 diethylene  ގައި

glycol and ethylene 
glycol   ހިމެނޭތ 

 Maiden Pharmaceuticals ހުންނަ  ގައި ސްޓޭޓް  ހަރިޔ ނ  އިންޑިޔ ގެ

Limited  ްގައި   ސިރަޕް  ކޯފް   ދޭ   ކުޑަކުދިންނަށް  އުފައްދ ،  އިނ  

diethylene glycol and ethylene glycol   ބޭސް ތަޣައްޔަރު  ހިމެނޭތ 

 ރިޕޯރޓް  އަށް   އޮގަނައިޒޭޝަން  ހެލްތް  ވޯލްޑް  އިން  ގެންބިޔ   ކަމަށް  ވެފައިވ 

އެލ ރޓް އިން އަންފ ފައިވ ތ ، މި ބޭސް   އެއޮގަނައިޒޭޝަންގެ  ކަމަށް  ކޮށްފައިވ 

 ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެންގުނު.  

06.10.2022 

6 Allersine   ިއައި ޑްރޮޕް އ އ
 ގުޅޭ 

  Duopharma (M) Sdn. Bhdމެލޭޝިޔ ގެ ބޭސް އުފައްދ  ކުންފުނި  

އުފައްދ    ތަކެއްގައި    Allersine eye dropsއިން  ނަންބަރު  ބެޗް  ގެ 

ލޭޝިޔ ގެ ޑްރަގް ރެގިއުލޭޓަރ  އޮތޯރިޓ ން "ނޭޝަނަލް  ޑިފެކްޓެއް ހުރިކަމަށް މެ

އޭޖެންސ    ރެގިއުލޭޓަރ   އެ    NPRAފ ރމަސޫޓިކަލް  އަންގ ފައިވ ތ ،  އިން 

 ބެޗްތައް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެންގުނު.

(182-REG/CIR/2022/07) 

16.10.2022 

7 Jamu Surut Ayu   ިގައ
 ޑޮކްޓަރ ބޭސް ހިމެނޭތ  

  މެދުވެރިކޮށް  މ ޑިއ   ސޯޝަލް  ކްލައިމްގައި  ލުއިކުރުމުގެ  ބަރުދަން

 Lidocaine  ޑޮކްޓަރ ބޭސް،  ގައި   Jamu Surut Ayu  ވިއްކަމުންގެންދ 

 ލެބޯޓްރ    ކޮށްފައިވ    ގައުމުތަކުން  ދުނިޔޭގެ  ކަމަށް  ހިމެނޭ  Sibutramine  އަދި

 އެންގުނު. ދައްކ ތ ، ވިއްކުމ އި ބޭނުންކުރުން މަނ ކޮށް   ތަހުލ ލުތަކުން

 Enf/CIR/2022/8- 182: ނަންބަރު

02.11.2022 
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ސަބްސްޓޭންޑ ޑް ޕެރަސެޓަމޯލް   8
އިން   WHOއ އި ގުޅިގެން 

 ނެރުނު އެލ ޓ އި ގުޅޭ 

 Diethylene glycol“ކުޑަ ކުދިންނަށްދޭ ޕެރަސެޓަމޯލް ސިރަޕްތަކުގައި  

and ethylene glycol”    ުސިއްހަތ ދުނިޔޭގެ  ކަމަށް  ހިމެނިފައިވ  

 އިން އަންގ ފައިވ ތ ، އެކަމަށް ސަމ ލު ވުމަށްއެދި އެންގުނު. ޖަމިއްޔ 

(182-Enf/CIR/2022/9) 

13.11.2022 

ސަބްސްޓޭންޑ ޑް  9
Methotrexate    ިއ އ

އިން ނެރުނު   WHOގުޅިގެން 
 އެލ ޓ އި ގުޅޭ 

methotrexate  ްވެފައިވ ކަމަށ ތަޣައްޔަރު  ބެޗް  ސިއްހަތު   ގެ  ދުނިޔޭގެ 

ގޮތަކުން  ޖަމިއްޔ އިން   އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ބޭސްސިޓ އަށް  އަންގ ފައިވ ތ ، 

އެކަމަށް ސަމ ލު ވުމަށްއެދި  ، ރ އްޖެއަށް މިބޭސް އިމްޕޯރޓް ކޮށްފައި ހުރެދ ނެތ 

   އެންގުނު.

28.12.2022 

 

 

  ISO 9001:2015ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ދަށުން ކުރެވުނު މުހިއްމު ކަންތައްތައް    3.5

މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނ   (  އެމް.ޓ .ޖ )   ގެޝަންސް ޑިވިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްޑިމެވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2022

 ކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ.  

 އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 

އެއްފަދައި  ތަކެކޭ  އަހަރު  އޮޑިޓްގައި    2022ން  ކުރ   މި  ކުރެވިފައެވެ.  ފުރިހަމަ  ވަނ   އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް  އެމް.ޓ .ޖ ގެ  ވެސް  ގައި 

މުވައްޒަފުން    ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެއޮޑިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އެމް.ޓ .ޖ ގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެމް.އެފް.ޑ .އޭގެ އިދ ރ  ޔުނިޓް އަދި  

 ވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

ISO 9001:2015 ުއ ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން، އެންފޯސްމަންޓް ސެކްޝަން އަދި އެއަރޕޯޓް    ގެ ޓ .ޖ ތަކުގެ ދަށުން އެމް.ލު ސޫގެ 

އޮޑިޓް ކުރެވު  ޔުނިޓް  މަސައްކަތް ކުރ  އުނެވެ.  އަދި ސ ޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް  އެސް.އޯ.ޕ  ތަކ އި އަޅ     ،ތައްރިކޯޑްއި  ލ ސޫމުވައްޒަފުން 

މައްސަލަ  އެއް މައްސަލަ   21  ން ކިޔުމު މި  ކުރެވިފައެވެ.  ފ ހަގަ  މިހ ރުވަނ   ތައް  ވަނ   މަސައްކަތްތައްކޮށް  ކުރަންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ޙައްލު 

 މިކަންކަން ޙައްލު ކުރެވިފައެވެ.  
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 މެނޭޖްމަންޓް ރިވިއު މ ޓިންގ 

އެމް.ޓ .ޖ  އަހަރުކުވެސް  ކޮންމެ  އަކ   މ ޓިންގ  ރިވިއު  ކުރަންޖެހޭ  މެނޭޖްމަންޓް  ކުރުމަށް  ޙ ޞިލް  ކަންކަން  މެންޑޭޓްކޮށްފައިވ   އަށް 

އަހަރުގެ މެނޭޖްމަންޓް ރިވިއު    2022ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިގޮތުން  އްވ   މަޝްވަރ  ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ ތައް ކަނޑައަޅ   މަސައްކަތް ވަނަ 

 .  ފައެވެ ބައިވެރިވެވަނ  މ ޓިންގގައި އެމް.ޓ .ޖ ގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންމެ ޔުނިޓްއަކުން މުވައްޒަފެއް 

 ރ ސަރޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް   ކުރި   އި( .އަ ން )އެސް.އެލް.އެސް ސް އިންސްޓިޓިއުޓު ރ  ލަންކަން ސްޓޭންޑަރޑް ސް 

ގައި    2022މ ރިޗު    24ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްގެ ސަރޓިފިކޭޝަން    ISO 9001:2015އެމް.ޓ .ޖ  އިން ހ ސިލްކޮށްފައިވ   

އެސް.އެލް.އެސް.އައި އިން ވަނ  ރިސަރޓިފިކޭޝަން އޮޑިޓް އެއް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އެ    ސްރ  ލަންކ ގެ   ހަމަވުމ  ގުޅިގެން

ތެރޭގައި ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން، އެންފޯސްމަންޓް    ގެދުވަހު  4ޑިޓް ތ ވަލްގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން  އޮ  އޮޑިޓަރުން،  2ޝަން ގެ  އުއިންސްޓްޓި 

  އްވިއެވެ.  ސެކްޝަން، ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދި ސ ޕޯޓް ފ މަސޫޓިކަލް ޔުނިޓް އޮޑިޓް ކުރެ

  އެ  ދެއްވިއެވެ.ތެއް ދުވަހުގެ މުއްދަ 30ކަންތައްތައް އިޞްލ ޙު ކުރުމަށް   އެ، ށްމައްސަލައެއް ފ ހަގަކޮ  7އޮޑިޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު 

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް    2ސަރޓިފިކެޓް ވަނ  އިތުރު    ތަށް އެންގުމުންކޮށް، އެފަރ  އިޞްލ ޙު  ވުނު ކަންތައްތައްފ ހަގަ ކުރެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  

 ށްދެއްވ ފައެވެ.  އައު ކޮ

WHO    އެސެސްމަންޓް   ކިންގ ކިންގ ޓޫލް )ޖ .ބ .ޓ ( ގެ ފުރަތަމަ ބެންޗްމ  ގްލޯބަލް ބެންޗްމ 

.  ފ ސްވުމެވެ   އޮތޯރިޓ އަކަށް  ރެގިއުލޭޓްރ   ޑްރަގް  ގ ގައި ހިނ އްއިން ޤަބޫލުކުރ  ފެންވަރެ WHOއަކ  އެމް.ޓ .ޖ މި އެސެސްމަންޓްގެ ބޭނުމަކ   

ގޮތުގައި ސެލްފް ބެންޗްމ  ގެ     WHOދިޔައ ކިންގ ފުރިހަމަ ކުރެވުނެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެން މިގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުހަލ ގެ 

 އި އެއްގޮތަށެވެ.  އިރުޝ ދ 

ބޭފުޅުންގެ ޓ މެއް އަދި އެމް.ޓ .ޖ ގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް    7ގެ ފަރ ތުން    WHOކިންގ އެސެސްމަންޓްގައި ޖ .ބ .ޓ ގެ ފުރަތަމަ ބެންޗްމ 

  އިސްވެރިން ވަނ  ބައިވެރިވެފައެވެ.  މި އެސެސްމަންޓް ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލު ވުމުގައި މަސައްކަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް   އިއ 

 މަޝްވަރ  ކުރެވުނެވެ.  އްތަކ މެދު ކަންތަ ންޖެހޭ ރެވިދ ނަ ގޮތްތައް އަދި ބެންޗްމަރކިންގ އ އި ގުޅިގެން ކުރަ ކު
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ދު  ޢި ޤަވ    ގެނެވިފައިވ  ޤ ނޫނު،   ޙު ރަފު ކުރެވުނު އަދި އިޞްލ  ޢ  ހަރުދަނ  ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަ   މަސައްކަތް   3.6
 އަދި އުޞޫލުތައް 
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އިސްލ ހުކޮށް އަލުން ފ ސްކޮށް ދެއްވުން   R-46/2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭހ  ެބހ  ޤަވ އިދު ނަންަބރު    2022 •
  ފޮނުވ ފައެވެ. ވަނ  ށް އޮފ ހަ ގެނ  ޖެނެރަލްޓަރއެ އެދި

ކަންތައްތަކ   2022 • އެކި  ކުރ   މޮނިޓަރ  އަދި  ރެގިއުލޭޓްކޮށް  އިން  އެމް.ޓ .ޖ   އަހަރު  ގުޅޭގޮތުން ވަނަ  އި 
 ނެވެ. ްބލިޝް ކުރެވުޕަަބއެއް ގައިޑްލައިންތައް ހަދ   އަލަށް  ކޮށްފައިވ  ގައިޑްލައިންތަކަށް އިސްލ ހު ގެނެސް  ބްލިޝްޕަ

ނި ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓްޭބސް  އަދި  އަށް  ފ މަސ   ،  ސޫޓިކަލްސްޓްރައުމ ގެ  ިބދޭސ  ދޫކުރުން،    ހުއްދަ  
ފެންވަރު   ދިވެހި  ސަފ މަސިސްޓުންގެ  އަދި  ޓެސްޓްކޮށް  ގައިޑްލައިން  ގޮތުގެ  ކުރ   މ ރޓިފައި  ކެޓް  ޕޯސްޓް 

 ޅޭ ގައިޑްލައިން ހިމެނެއެވެ.  ސަރވެއިލަންސް އ އި ގު

 

 . ޭބހ އި ެބހޭ ޤަވ ޢިދު ގެޒެޓްވުމުން ތަންފ ޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ވަނަ އަހަރުގައި 2023 •

• WHO  ެގެ ޖ.ބ .ޓ  އެސެސްމަންޓްގައި ުބނެފައިވ  ގޮތަށް ޤައިޑްލައިންތައް އިޞްލ ހްކޮށް ތަންފ ޒުކުރުމުގ
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ރ  ސިސްޓަމް ރިވިއު ކުރުން.  މެޑިކަލް ޑިވައިސް އ އި އޯލްޓަރނޭޓިވް މެޑިސިން ރެގިއުލޭޓް ކު •
 ޑައިގްނޯސްޓިކްސް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.  •
•  
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 ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ   .4
 

އެއ   ސެކްޝަނެވެ.    2ވަނަ ދުވަހ  ހަމައަށް ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގައި ހިމެނުނ  މައިގަނޑު    15ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރ    2022

ފ ސްކުރި މިއޮތޯރިޓ ގެ  ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން    15ސެޕްޓެމްބަރ    2022.  މައިކްރޯބައޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ  އެވެ  އަދިކެމިސްޓްރ   

އެސެކްޝަނުގެ ދަށުން"    ،އައު އިދ ރ  އޮނިގަނޑުގައި ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގައި "ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް" ސެކްޝަން ވަނ  އިތުރު ކޮށް

 ވ ފައެވެ.  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން އެންޑް އެސެސްމަންޓް" ޔުނިޓ އި "ކެލިބްރޭޝަން އެންޑް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް" ޔުނިޓް އިތުރުކޮށް ދެއް

 

  
 ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ މިހ ރުގެ އޮނިގަނޑު 

 

ހެލްތު ބޭހުގެ    ނެޝަނަލް  ބޭހ އި  ފެނ އި  ކ ބޯތަކެއްޗ އި  ކުރ   ބޭނުން  ރ އްޖޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތަކ ،  މައިގަނޑު  ލެބޯޓްރ ގެ 

މަށްޓަކައި ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގައިވަނ  ސެންސަރ ،  ބ ވަތަތްކުގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ތަހުލ ލު ކުރުމެވެ. މިކަ

ބޭނުންކޮށްގެން އެކި މެތަޑްތައް ޑިވެލޮޕްކުރެވިފައެވެ. މ ގެ    ފިޒިކަލް، ކެމިކަލް، މައިކްރޮބަޔޮލޮޖިކަލް އަދި މޮލިކިއުލަރ ބަޔޮލޮޖ ގެ ޓެކްނ ކް 

ސ ކުއެންސިންގގެ ޓެކްނޮލޮޖ  ވެސް ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގައިވަނ     އިތުރުން ކޮރޯނ ވައިރަހުގެ ވޭރިއަންޓްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ޖ ން

 ޤ އިމްކުރެވިފައެވެ.  

ން، ނެޝަނަލް މެޑިސިން ރެގިއުލޭޓަރ  ސިސްޓަމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރ  ގްލޯބަލް  ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަނު

ޓޫލުގައި ލެބޯޓްރ   މެޑިސިން  ، ބެންޗްމ ކް  ކޮންޓްރޯލް  "ނެޝަނަލް  ލ ޒިމްކުރ   ކަމަށް  ޖެހޭ  ހުންނަން  ރެގިއުލޭޓަރ  ސިސްޓަމްތަކުގައި 

ތޯރިޓ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ 

ރަލްޑެޕިއުޓ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެ

ލޮޖ މައިކްރޮބަޔޮ

ފުޑް 
ލޮޖ މައިކްރޮބަޔޮ

މެޑިސިން އެންޑް
ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް  

(  އެމްޓ ޖ )
މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ 

ކެމިސްޓްރ 

ޓްރ ފުޑް ކެމިސް
މެޑިސިން އެންޑް

ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް  
(  އެމްޓ ޖ )

ކެމިސްޓްރ 

ންޓްކޮލިޓ  މެނޭޖްމަ

ކެލިބްރޭޝަން  
އެންޑް ކަސްޓަމަރ  

ސަރވިސް

ން  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަ
އެންޑް  

އެސެސްމަންޓް 
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ރ އްޖެއިން  ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ އެވެ. މ ގެއިތުރުން،    )އެންސ އެލް(" އެއްގެ ގޮތުގައި ރ އްޖެއިން ކަނޑައަޅ ފައިވ  ލެބޯޓްރ  އަކ 

ކޮމްޕ ޓަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ  އޮޑިޓްކޮށް ނަގ   ،  މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް ޕްރޮސެސް ކުރ  ފެކްޓްރ ތައް  ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރ 

 ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  އެވެ.   އޮފިޝަލް ކޮންޓްރޯލް ސ މްޕަލް ތަހުލ ލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ލެބޯޓްރ ވެސް

އްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށ އި ލެބޯޓްރ ން ޚިދުމަތް ހޯދ  ފަރ ތްތައް  ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތ އި ތަހުލ ލުތަކުގެ ފެންވަރު ދެމެހެ

ހެދުމަށްޓަކައި،   ލެބޯޓްރ އަކަށް  ކުރ   އަހަރު  2008އިތުބ ރު  އައިއެސްއޯ/އައިއ ސ     ވަނަ  ލެބޯޓްރ ވަނ ،  ހެލްތް    17025ނެޝަނަލް 

 އޮފް ލެބޯޓްރ  ކޮލިޓ  ސްޓެންޑަޑްސް )ބ އެލްކިޔުއެސް(" މެދުވެރިކޮށް  ކަމަށްވ  "ބިއުރޯ  އްއެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑެ  ގެންޑަޑަށް، ތައިލެންޑްސްޓޭ

      އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައެވެ.

 މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  ސެކްޝަން  4.1

 ފުޑް މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ   4.1.1

ބެހިގެންވަނ   ފު މަސައްކަތްތައް  ޔުނިޓުގެ  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ   ޑް 
މައިކްރޮބަޔޮލޮޖިކަލް    03މައިގަނޑު   ފެނުގެ  އެއ   ބަޔަކަށެވެ. 

އ އި ތަހުލ ލުތަކ އި   ތަހުލ ލުތަކ އި  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖިކަލް  ކ ބޯތަކެތ ގެ 
   މޮލިކިއުލަރ ބަޔޮލޮޖ ގެ ތަހުލ ލުތަކެވެ.

 

 

 

 

 

ޕެރަމ ޓަރ ޓެސްޓް ކުރެވެން   11ޓަރ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ ގައި މިހ ރު  ވޯ
އެކި  ސަރުކ ރުގެ  މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ އަށް  ވޯޓަރ  ހުރެއެވެ. 

ފަރ ތްތަކުން   އަމިއްލަ  އަހަރު  2022ފަރ ތްތަކުންނ އި   ވަނަ 
ތެރޭގައި    609ލިބިފައިވަނ    މ ގެ  ހިމެނެނ  ސ މްޕަލްއެވެ. 

ބަންދުކުރި  ފުޅ    އި ފެނ   ކޮށްފައިވ ޑ ސެލިނޭޓް ވޯޓަރ ފެނެވެ.  ގައި 
އަމިއްލަ  ފަރ ތްތަކުންނ އި  އެކި  ސަރުކ ރުގެ  މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ އަށް 

ހިމެނޭނެއެވެ. ފަރ ތްތަކުން   ޗ ޓުގައި  ތަފްޞ ލް  ސ މްޕަލްގެ   ލިބުނު 
  2022  އަށެވެ.ޕެރަމ ޓަރ  2156  ށްފައިވަނ  ޓެސްޓް ކޮ  އްމިސ މްޕަލްތަ

ޑިސެމްބަރ   އަހަރުގެ  ދުވަހު  31ވަނަ  ވޯޓަރ ވަނަ  ނިޔަލަށް  ގެ 
 ރިޕޯޓެވެ.  333މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ  އިން ދޫކުރެވުނ  

 

ފެނުގެ މައިކްރޮބަޔޮލޮޖިކަލް  
 ތަހުލ ލު 

174; 29%

131; 21%117; 19%

187; 31%

އެމްއެފްޑ އޭ

ސަރުކ ރު

ޓުތައްރިސޯ)އަމިއްލަ 
(ފިޔަވައި

ރިސޯޓު

ަވނަ އަހަރު ތަހުލ ލް  2022ލޮޖ  ލެބޯޓްރ ަގއި ޔޮޯވޓަރ މައިކްރޯބަ : 26ޓު ޗ 
  ކުރެުވނު ސ މްޕަލް 

 

މޮލިކިއުލަރ ބަޔޮލޮޖ  
 ތަހުލ ލު 

މޮލިކިއުލަރ ބަޔޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ ގައި ޖ ން ސ ކުއެންސިންގ ޓެކްނޮލޮޖ  ބޭނުން 
ކޮށްގެން ތަހުލ ލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  އިކުއިޕްމަންޓ އި އ ލ ތްތަކ އި 
އެހެނިހެން ވަޞ ލަތްތައް ޤ އިމްކޮށް މުވައްޒަފުން ތަމްރ ނުކުރުމުގެ މަރުހަލ ތައް 

 ވުނެވެ. ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެ 2022
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 ޖ ( މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  . ޓ  .މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް )އެމް  4.1.2

ރިޕޯޓު    59  ކޮށްސ މްޕަލް ޓެސްޓު  66  ބެލުމަށްސްޓެރިލިޓ   ބޭހުގެ    ށްފައިވ  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ ގައި ޑިވެލޮޕް ކޮވަނަ އަހަރު، އެމްޓ ޖ     2022

 މިހ ރު ވަނ  ޑިވެލޮޕްކޮށްފައެވެ.  ސްޓެރިލިޓ  ޓެސްޓުގެ އިތުރުން "އެންޓިބަޔޮޓިކް ޕޮޓެންސ " ޓެސްޓުވެސް ވަނ  ލެބޯޓްރ ގައި  ވުނެވެ.  ދޫކުރެ

 

 

 

ޕެރަމ ޓަރ ޓެސްޓް ކުރެވެން  12ފުޑް މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ ގައި މިހ ރު 
ހުރެއެވެ. ފުޑް މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ އަށް ސަރުކ ރުގެ އެކި ފަރ ތްތަކުންނ އި 

ސ މްޕަލްއެވެ.  1060އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން މުޅި ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނ  
ވަނަ  2022ޕެރަމ ޓަރަށެވެ.  4384މިތަކެތި ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވަނ  

ގެ ނިޔަލަށް ފުޑް މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ  ވަނަ ދުވަހު 31އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 
ރިޕޯޓެވެ. ފުޑް މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ އަށް ހުށަހަޅ ފައިވ   312އިން ދޫކުރެވުނ  

 ސ މްޕަލް ތަކަކ  ރިސޯޓް ތަކުންނ އި އެހެނިހެން އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުންނ އި 
މިއޮތޯރިޓ ގެ ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަނުން ހަދ  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި 

 ނަގ ފައިވ  ސ މްޕަލްތަކެވެ. 

ކ ބޯތަކެއްޗ އި ސްވޮބް ސ މްޕަލްގެ  
  އިކްރޮބަޔޮލޮޖިކަލް ތަހުލ ލު މަ

 

747; 71%

25; 2%

110; 10%

178; 17%

އޭ.ޑ .އެފް.އެމް

ސަރުކ ރު

ޓުތައްރިސޯ)އަމިއްލަ 
(ފިޔަވައި

ރިސޯޓު

ަވނަ އަހަރު ތަހުލ ލް  2022ލޮޖ  ލެބޯޓްރ ަގއި ޔޮމައިކްރޯބަފުޑް : 27 ޗ ޓު
 ކުރެުވނު ސ މްޕަލް 
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 ކެމިސްޓްރ  ސެކްޝަން  4.2

 ފުޑް ކެމިސްޓްރ    4.2.1
   ކެމިކަލް ތަހުލ ލުތަކަށެވެ.ޑް ކެމިސްޓްރ ގެ މަސައްކަތްތައް ބަހ ލެވިފައިވަނ  ކ ބޯތަކެތ ގެ ކެމިކަލް ތަހުލ ލުތަކަށ އި ފެނުގެ ފު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ތަހުލ ލުތަކުެގ ޚުލ ޞ   ލޮޖ  ލެބޯޓްރ ެގޔޮމައިކްރޯބަ: 28ޗ ޓު 

510; 88%

71; 12%

އޭ.ޑ .އެފް.އެމް

އަމިއްލަ 

 ކުރެވުނު ސ މްޕަލް  ލ ލު ޙު ވަނަ އަހަރު ތަ  2022ލެބޯޓްރ ގައި  ފުޑް ކެމިސްޓްރ  

 

 

 

ޕެރަމ ޓަރަށް ޓެސްޓް  32 ޖުމްލަ މުޅިއެކު ކެމިސްޓްރ ގައި ފުޑް
ވަނަ  31ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ  2022ކުރެވެން ހުރެއެވެ. 

ރިޕޯޓެވެ.  169ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފުޑް ކެމިސްޓްރ  އިން ދޫކުރެވުނ  
ޕެރަމ ޓަރަށް ޓެސްޓް ކުރެވުނެވެ.  588ސ މްޕަލް  581އަދި 

ލިޓ  ގެނެސްފައިވ  ގިނަ ސ މްޕަލްތަކަކ  ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަނުން ކޮ
ބެލުމަށް ކުރ  އޮޑިޓްތަކުގައި ނަގ  ސ މްޕަލްތަކ އި އަމިއްލަ އެކި 

 ސ މްޕަލްތަކެވެ. ހުށަހަޅ ފައިވ  ފަރ ތްތަކުން 

ކ ބޯތަކެތ ގެ ކެމިކަލް 
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ރިޕޯޓް ޓެސްޓުގެ ޢަދަދު ސ މްޕަލް

ވަތްތައްބޭހ އި ބޭހުގެ ބ 

ފެން

ވެބް  ކ ބޯތަކެއްޗ އި ސް
ސ މްޕަލް 

ޖުމްލަ

  ތަހުލ ލުތަކުެގ ޚުލ ޞ  ެގލެބޯޓްރ  ކެމިސްޓްރ : 29ޗ ޓު 
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  ވަނަ އަހަރު ތަހުލ ލް ކުރެވުނު  2022ލެބޯޓްރ ގައި  ފުޑް ކެމިސްޓްރ : 31ޗ ޓު 
 ޓެސްޓުތަކުގެ ތަފްޞ ލް 

 

 
 

ކުރުމަށް ޓެސްޓް  ރަށްޕެރަމ ޓަ 59ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ ގައި ޖުމްލަ 
ޑިވެލޮޕް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ އަށް ސަރުކ ރުގެ އެކި 

 356ފަރ ތްތަކުންނ އި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން މުޅި ޖުމްލަ ލިބިފައިވަނ  
ސ މްޕަލްއެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި ޑ ސެލިނޭޓަޑް ފެން، ވަޅުފެން، ފުޅ ގައި 

ލްތައް ހިމެނެއެވެ. މިސ މްޕަ ނަޖިސް ފެންބަންދުކުރި ފެނުގެ އިތުރުން 
ވަނަ އަހަރުގެ  2022ޕެރަމ ޓަރަށެވެ.  2337ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވަނ  

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ  އިން  31ޑިސެމްބަރ 
  ރިޕޯޓެވެ. 191ދޫކުރެވުނ  

ލ ލު ޙު ފެނުގެ ކެމިކަލް ތަ   

157; 44%

133; 37%

43; 12%

23; 7%

އޭ.ޑ .އެފް.އެމް

ސަރުކ ރު

ޓުތައްރިސޯ)އަމިއްލަ 
(ފިޔަވައި

ރިސޯޓު

 ކުރެވުނު ސ މްަޕލް  ލ ލު ޙުވަނަ އަހަރު ތަ  2022ލެބޯޓްރ ގައި  ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ :  30ޗ ޓު 
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 ޖ ( ކެމިސްޓްރ  . ޓ  . މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް )އެމް  4.2.2

ގައި ލިބިފައިވަނ    2022މިލެބޯޓްރ އަށްޓެސްޓް ޕެރެމ ޓަރެވެ.    133ޖުމްލަ    ކުރެވިފައިވަނ    ޖ  ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ ގައި ޑިވެލޮޕް.ޓ .މްއެ

  68ޕެރަމ ޓަރަށް ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޓެސްޓް ކުރެވުނު ސ މްޕަލް ތަކަށް ޖުމްލަ    246ސ މްޕަލެވެ. އަދި މުޅި ޖުމްލަ    115ޖުމްލަ  

ދޫކުރެވުނެވެ ގުދަން    .ރިޕޯޓް  އަދި  ފ މަސ   ކުރ   ޑިވިޝަނުން  ގުޑްސް  ތެރަޕިއުޓިކް  އެންޑް  މެޑިސިން  ތަކަކ   ސ މްޕަލް  މި 

 ލުމަށް ނަގ  ސ މްޕަލްތަކެވެ.  އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ކޮލިޓ  ބެ

 ޓެސްޓުތަކުގެ ތަފްޞ ލްކުރެވުނު    ލ ލުޙު ވަނަ އަހަރު ތަ  2022ލެބޯޓްރ ގައި    ޖ  ކެމިސްޓްރ .ޓ .: އެމ32ް ޗ ޓު
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ސްފިޒިކަލް އެނަލިސި/ ވިޝުއަލް އިންސްޕެކްޝަން 

އ ރު.އައި.ޓ .އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ޓެސްޓް ބައި އެފް

ޑިޓަރމިނޭޝަން އޮފް މެލްޓިންގ ޕޮއިންޓް

(މ ސް ޓެސްޓް)ޔުނިފޯމިޓ  އޮފް ވެއިޓް 

…ޑް ކޮންޓެންޓް ބައި ވެރިފިކޭޝަން އޮފް ޑްރަގް އައިޑެންޓިޓ  އެން

ޓެބްލެޓް ޑިސްއިންޓެގްރޭޝަން ޓެސްޓް

 ސްޕެކްޓްރޯފޮޓޯމ ޓަރވިޒިބްލް/ކުއަންޓިޓޭޓިވް އެނަލިސިސް ބައި ޔޫވ 
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ރިޕޯޓް ޓެސްޓުގެ ޢަދަދު ސ މްޕަލް

ބޭހ އި ބޭހުގެ  
ބ ވަތްތައް

ފެން

ވަތްކ ބޯތަކެތ ގެ ބ 

ޖުމްލަ

 ޓެސްޓުތަކުގެ ތަފްޞ ލްވަނަ އަހަރު ތަހުލ ލް ކުރެވުނު    2022ލެބޯޓްރ ގައި    ޖ  ކެމިސްޓްރ .ޓ .: އެމ33ްޗ ޓު 
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 ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް  4.3

ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިން ކުރަމުން އައ  ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ އެހެން ސެކްޝަންތަކުގެ އެހ ގައެވެ. އައު ސެކްޝަން  ސެކްޝަން  މި

މުވައްޒަފުން އަދި ނުލިބި ވ ތ  ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ދަނ  އެހެން ސެކްޝަންގެ   މިހ ރު އުފެދިފައިވ ނަމަވެސް އައު 

އެހ އ  ހެލްތް  މުވައްޒަފުންގެ  ނެޝަނަލް  ވަނ   ބިނ ވެފައި  މަސައްކަތްތައް  ސެކްޝަންގެ  ދަށުންނެވެ.  ބެލުމުގެ  މެނޭޖަރގެ  ކޮލިޓ   ކު 

 ލެބޯޓްރ އަށް ލިބިފައިވ  އައި.އެސް.އޯ އެކްރެޑިޓޭޝަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.  

އެވެ. އެއ  ކެލިބްރޭޝަން އެންޑް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އ އި  ޔުނިޓް ހިމެނެ  2އަލަށް އުފެދުނު ކޮލިޓ  މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގައި  

 ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން އެންޑް އެސެސްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.  

356

242

58

29

14

10

3

ޖުމްލަ

ވ  ފެން  ޑ ސަލިނޭޓް ކުރެވިފައި

ފައިވ  ފެންފުޅ ގައި ބަންދު ކުރެވި

މޫދު ލޮނު ފެން

ގެ ފެންއެހެނިހެން ބ ވަތްތަކު

ބިމަށް ހިންދ  ފެން

ނަޖިސް ފެން
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ލެބޯޓްރ އަށް ގެނެވޭ ސ މްޕަލްތައް ޗެކްކޮށް ބަލައިގަންނަނ  ސ މްޕަލް ރިސ ވިންގ 
ރިކުއިޒިޝަން ފޯމުގައި  836ވަނަ އަހަރު  2022ކައުންޓަރުންނެވެ. އެގޮތުން 

ސ މްޕަލް  2787ސޮއި ކޮށް  ސ މްޕަލް ހުށަހެޅި ފަރ ތްތަކ އެކު ލެބޯޓްރ ން
ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 
ރަނގަޅުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށ އި، ކަސްޓަމަރުންގެ ޚިޔ ލު ހޯދުމަށް "ކަސްޓަމަރ ފ ޑްބެކް 

 ފޯމު ލެބޯޓްރ އަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  97ސ ރވޭ" ހިންގ  

 ކެލިބްރޭޝަން އެންޑް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް  4.3.1
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 އަހަރުތެރޭ ސ މްޕަލް ރިކުއިޒިޝަން ފޯމު ފުރ ފައިވ  ޢަދަދުތައް ަވނަ  2022: 35ތ ަވލް 
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ފުޑް މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  ޥޯޓަރ މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ 
އެމްޓ ޖ  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  ފުޑް ކެމިސްޓްރ 
ވޯޓަރ ކެމިސްޓްރ  އެމްޓ ޖ  ކެމިސްޓްރ 
ޓެރެއިނިންގ ރިކުއެސްޓް ބޮޓްލް ބެރޭކެޖް ފޯމް

 ަވނަ އަހަރުތެރޭ އިޝޫކުރެިވފައިވ  ރިކުއިޒިޝަން ފޯމުެގ ބ ަވތްތައް  2022 : 36ތ ަވލް 
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   އުމެންޓޭޝަން އެންޑް އެސެސްމަންޓް ޑޮކި  4.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އިންޓަރނަލް 
 އޮޑިޓް 

މެނޭޖްމަންޓް 
 ރިވިއު 

އެކްސްޓަރނަލް 
 ކެލިބްރޭޝަން 

ޕްރޮފިޝަންސ  
 ޓެސްޓިންގ

ބ އެލްކިޔުއެސް ގެ 
ސެލްފް 

 އެސެސްމަންޓް 

އެކްރޑިޓޭޝަން 
ސެޓްފިކެޓް އައު 

 ކުރުން 

ލެބޯޓްރ  
 ބައްދަލުވުންތައް 

ޑޮކިއުމަންޓް 
 މެނޭޖްމަންޓް 

އަށް އެކްރެޑިޓެވެފައިވ  ބައިތައް އޮޑިޓް  17025އަށް ލެބޯޓްރ ގެ އައިއެސްއޯ/އައިއ ސ   2022ފެބުރުވަރ   20ން  6
 ރަނގަޅު ކުރެވުނެވެ.  ވިގެން އެކަންކަންނަން ކޮންފޯމަންސްގެ ގޮތުގައި ފ ހަގަ ކުރެ  ކަމެއް 12ކުރެވުނު. މިއޮޑިޓުގައި 

 ވަނަ އަހަރުގެ 2021 ގައި ލެބޯޓްރ ގެ މެނޭޖްމަންޓް ރިވިއު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 2022މ ރިޗު  3
، އިތުރަށް ޅ ޓ ގެޓްތައް ކަނޑައަ ގެވަނަ އަހަރުގެ ލެބޯޓްރ  2022  ބަލައިލެބޯޓްރ ގެ އޮބްޖެކްޓިވްތައް ހ ޞިލްވި މިންވަރު

 މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނ  ކުރުމަށް "ލެބޯޓްރ  އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލޭން" އެކުލަވ ލެވުނެވެ. 

އަށް އެކްރެޑިޓްވެފައިވ  ކެލިބްރޭޝަން ސެންޓަރަކުން ކެލިބްރޭޓް  17025ލެބޯޓްރ ގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އައިއެސްއޯ/އައިއ ސ  
އިންޑިޔ ގެ "ޔުނިކް ކެލިބްރޭޝަންސް  މަހު ނޮވެމްބަރު ކޮށް، އެ އަހަރުގެޢުލ ން ގައި ފުރަތަމަ އި 2022ކުރުމަށް އޮގަސްޓް 

 ޙަވ ލު ކުރެވުނެވެ.މަސައްކަތް  ޕވޓ ލމޓ" އ 

"ފުޑް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ރިސ ރޗް  އިނގިރޭސިވިލ ތުގެލެބޯޓްރ ގެ ތަހުލ ލުތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި 
 ރައުންޑުގައި ބައިވެރިވެ ޓެސްޓު ކުރެވުނެވެ.  ވަނަ  43ރޮފިޝަންސ  ސްކ މުގެ އޭޖެންސ " )ފެރ (ގެ ޕް

ތައިލެންޑުގެ އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު " ބިއުރޯ އޮފް  ރިއައިއެސްއޯ/އައިއ ސ  އަށް އެކްރެޑިޓްކު ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  
 އަންގ ފައިވ  "ސެލްފް ޑެސްކް ރިވިއު" އަށް އެސް( އިން ހަދަން.ކިޔު.އެލް .ލެބޯޓްރ ، ކޮލިޓ  އެންޑް ސްޓެންޑަޑްސް" )ބ 

 އެސް އަށް އޭޕްރިލް މަހުގައި ފޮނުވުނެވެ..ކިޔު.އެލް.އަދ ހަމަކޮށް ބ  ލިޔެކިޔުންތައްބޭނުންވ  

ވަނަ އަހަރު އައު ކުރުމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ  2023ލެބޯޓްރ އަށް ލިބިފައިވ  އައިއެސްއޯ/އައިއ ސ  ސެޓްފިކެޓް 
 އެސެސްމަންޓަށް ބޭނުންވ  ޑޮކިއުމަންޓ އި ރެކޯޑުތައް ބ އެލްކިޔުއެސް އަށް ނޮވެމްބަރ މަހުގައި ފޮނުވުނެވެ.  އެސް.ކިޔު.އެލް.ބ 

 06ބައްދަލުވުމ އި ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓ ގެ  06ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ ސްޓ ފުންގެ 
 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނެވެ.  2022ބައްދަލުވުން 

މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  ސްޓެންޑަޑް  25ކޮލިޓ  ޕްރޮސ ޖަރ އ އި  30ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 
 ކެމިސްޓްރ  ސްޓެންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރ ރިވައިސް ކުރެވުނެވެ.  56އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރ އ އި 
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 ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބޭރުގެ އެހ ގައި   4.4

 

 

 ، ޕޮލިސ  ނިންމެވުމ އި އެއްގޮތަށް، ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ ޕެންޑެމިކްއ އި ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް
ޖ ން ސ ކުއެންސިންގ  މޮލިކިއުލަރބަޔޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ ގައި ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

މިޓެސްޓް ހެދުމަށް ބެނުންވ  އިކުއިޕްމެންޓ އި  ގޮތުންއެޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 
ގެ އެހ ގައި ލިބިފައިވ  WHO އަދި ގެ އެހ ގައި ހޯދުނެވެ.  USAID/FHI360ކޮންސިއުމަބްލްސް 

ޖ ން ސ ކުއެންސިންގ މެޝިން ސްރ ލަންކ  އަދި އިންޑިއ ގެ "އިލުމިނ " ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް 
 މުވައްޒަފަކަށް ދެވުނެވެ.  3 ލެބޯޓްރ ގެގެ ތަމްރ ން އިންސްޓޯލްކޮށް މެޝިން ބޭނުންކުރ  ގޮތު

ލިބި ތަކެތި ހަމަވުމުން ބޭއްވުމަށް  ސްސ ކުއެންސިންގ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވ  ކޮންސިއުމަބަލް ޖ ން
އިންޑިއ ގެ  ،ގެ އެހ ގައި  WHO، ގެ ދެވަނަ މަރުހަލ ހަމަޖެހިފައިވ  ޖ ން ސ ކުއެންސިންގ ތަމްރ ނު 

 20-12ގައި ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  ގެ ޓެކްނ ޝަނުން މެދުވެރިކޮށް އައި.ޖ .އައި.ބ  އިންސްޓިޓިއުޓު
ން ޖ ން ސ ކުއެންސިންގެ މަސައްކަތަށް މ ގެ އިތުރު ވެ.ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެ 2023ޖަނަވަރ  

 ގެ ފަރ ތުން ލިބިފައިވ  ކުދި އިކުއިޕްމަންޓްތައް އިންސްޓޯލްކުރެވުނެވެ. USAIDބޭނުންކުރުމަށް 

އ އި ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޭޖެންސ   އޯ(.އެޗް .ލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިޔު ވޯ 

 360/ އެފް.އެޗް.އައި  އެއިޑް(.އެސް .ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )ޔޫ 

ގައިން ގަޔަށް އަރ  ބަލިތަކުގެ ސަރވެއިލަންސަށް ބޭނުންވ  ތަހުލ ލ އި ރިސ ރޗް ގެ މަސައްކަތް 
ޢިމ ރ ތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފުރަތަމަ އިތުރުކޮށް، ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  އައު 

ފިޔަވަހި ކަމަށްވ  ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގެ "އިންޓްރ  އެކްޝަން ރިވިއު )އައި.އޭ.އ ރ(" 
ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ އެހ ގައި ކަމ ގުޅޭ ހުރިހ  ފަރ ތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

 ތެރޭގައި ހިންގުނެވެ.

 އޯ(.އެޗް .އޯގަނައިޒޭޝަން )ޑަބްލިޔު  ލްތު ލްޑް ހެ ވޯ 
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 ސޮއި ކުރި އެގްރ މަންޓް   / ކުރެވުނު މުޙިއްމު ކަންތައްވަނަ އަހަރު    2022  4.5

ޭޝަން 
ޑިޓ

ެކްރެ
 އ

 ގެ ދަށުން ޑްސްޓެންޑަ 17025ސ  .އ .އޯ/އައި.އެސް.އައިލެބޯޓްރ  މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށ އި 
 ލެބޯޓްރ އަށް ލ ޒިމްކުރ  ތިރ ގައިވ  ކަންތައްތައް ކުރެވުނެވެ.

ޕެރަމ ޓަރ )ވިބްރިއޯ ސްޕ ޝ ޒްއިން  02އެކްރެޑިޓޭޝަން ސްކޯޕް ފުޅ  ކުރުމަށްޓަކައި މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ ގެ 
ޓެސްޓު )ހ ޑްނެސް،  06ކެމިސްޓްރ ގެ ފުޑް، އ އި ސޫޑަމޯނަސް އެއިރޮޖިނޯސ އިން ވޯޓަރ(، ވޯޓަރ 

ކެލްސިއަމް، ކެލްސިއަމް ހ ޑްނެސް، މެގްނ ސިއަމް، ޓޯޓަލް އެލްކަލިނިޓ ، އ އި ޓޯޓަލް ޑިސޮލްވްޑް 
،ސޮލިޑް )ޓ ޑ އެސް(( އ އި ފުޑް ކެމިސްޓްރ ގެ ޓެސްޓެއް ކަމަށްވ  މ ރކަރ  އިން ފިޝް
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ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް ހައިޖ ން އެންޑް ޓްރޮޕިކަލް މެޑިސިން އިން މ ސްޓަރ އޮފް މެޑިކަލް މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  

ދަރިވަރަކ އި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓ ގެ ފެކަލްޓ  އޮފް  އިނގިރޭސިވިލ ތުގެ ކިޔަވަމުންދ  

 ގެންދިޔަ ރިސ ރޗް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ  އ  ގުޅިގެން ކުރިއަށް

ރ އްޖެއަށް މި ލެބޯޓްރ ގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މިއ  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖ  ލެބޯޓްރ ގައި ކުރަންޖެހޭ ތަހުލ ލުތައް 

ރިސަރޗެކެވެ. އެތެރެކުރ  ކުކުޅުގައި އިންޑިކޭޓަރ އޯރގަނިޒަމްސް ހުންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރެވުނު 

 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނުވެ. 2022އޮގަސްޓް  29ޖޫން ން  02 މ ގެ ތަހުލ ލުތައް

ފެކަލްޓ  އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖ އިން  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓ ގެ

 ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް ކޯސް ހަދަމުންދ  ދެ ދަރިވަރެއްގެ ޕްރެކްޓިކަލް ރިސަރޗްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް
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ގައިން ގަޔަށް އަރ  ބަލިތަކުގެ ސަރވެއިލަންސަށް ބޭނުންވ  ތަހުލ ލ އި ރިސ ރޗް ގެ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް، 

ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ  އައު ޢިމ ރ ތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންްޓ 

ވަނަ އަހަރު ލެބޯޓްރ ން 2022ލޫމ ތު ބޭންކުން ދެއްވ  ލޯން އެހ އަށް ބޭނުންވ  ޑޮކިއުމަންޓ އި މަޢު

ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަދި މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވ  ބިމ އި ލޯން އެހ  ހަމަޖެހި ދިވެހިރ އްޖެއ އި ޔޫރަޕިއަން 

ވަނަ ދުވަހު ބެލްޖިއަމްގެ ބްރަސަލްސް  2022ޖޫން  22އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކ އެކު އެގްރ މަންޓުގައި 

 ސޮއިކުރެވުނެވެ. ގައި އޮތް ހަފްލ އެއްގައި 

އިކުއިޕްމަންޓްތައް  ލިބިފައިވ   ލެބޯޓްރ އަށްގެ އެހ ގައި އޭޝިއަން ޑިބެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު )އޭ.ޑ .ބ (

   ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރުން މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރެވުނެވެ.ޓ .އޯގެ އެސް.

 TÜV SÜD PSBގަޕޯރގެނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ން ހެދެން ނެތް ތަހުލ ލުތަކުގެ ތެރެއިން ސިން

Pte Ltd   ުސ މަޕްލަގެ ރިޕޯޓުތައް ލިބި ރިޕޯޓުތައް  28ލެބޯޓްރ އަށް ތަހުލ ލު ކުރުމަށް ފޮނުވުނ

 އިވެލުއޭޓްކޮށް މެޑިސިން އެންޑް ތެރަޕިއުޓިކް ގުޑްސް ޑިވިޝަނަށް ހުށަހެޅުނެވެ.  

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ޕްރ  ބެންޗްމ ކިންގ އޮފް ދަ ނެޝަނަލް މެޑިސިން ރެގިއުލޭޓަރ  ސިސްޓަމް 

ގައި ނެޝަނަލް ކޮންޓްރޯލް ލެބޯޓްރ ގެ ހައިޞިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ ލެބޯޓްރ ން ރަނގަޅު އެސެސްމަންޓު

 ގައި ކުރަން ނިންމ ފައިވ  މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ.  2022ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 

އިންވެންޓްރ  )ސިމްސް(" ސޮފްޓްވެއަރ ލެބޯޓްރ ގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި "ސްޓޮކް އެންޑް 

 ޤ އިމްކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުނެވެ.

 ސޮއި ކުރި އެގްރ މަންޓް 

ލެބޯޓްރ ގެ އިކުއިޕްމަންޓ އި މެޝިންތަކަށް ދިމ ވ  މައްސަލަތައް އަވަހަށް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓޭްޓ 

 ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ  އިން ބަޔޯމެޑިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ގައި ސޮއިކޮށް ޢަމަލުކުރަްނ  2022ނޮވެމްބަރ  21އޮފް ހެލްތ އި އެސް.ޓ .އޯއ އެކު އެގްރ މަންޓެއްގައި 

 ފެށުނެވެ. 

ްތައް 
ްތައ
ކަނ

ްމު 
ުހިއ
ް މ
ެހެނ

 އ
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 ޑިވިޝަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  ކަންތައް   4.6

ވޯރލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރ ތުން ތައިލެންޑްގެ 
"ޑިޕ ރޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައިންސަސް މެދުވެރިކޮށް 
ލެބޯޓްރ ގައި ޕެސްޓިސައިޑް ރެސިޑިއު، އެންޓިމައިކްރޯބިއަލް 
ރެސިޑިއު އ އި ހެވ މެޓަލް ޓެސްޓްތައް ތަހުލ ލު ކުރުމަށް ހުރި 

ށްފައިވ  އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވ  ކޮށް ތައްޔ ރުކޮ ފ ހަގަ "ގެޕް"ތައް 
 ން. ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރު

 

ލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. ބޭހުގެ އައު ޓެސްޓްތައް ޑިވެ •
ފ މަސޫޓިކަލް ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ އިން މިހ ރު ކުރެވޭ ޓެސްޓް ތަކ އި 
އެންޓިބަޔޮޓިކްސްގެ ޕޮޓެންސ  ޓެސްޓިންގް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކޮށް، 

އެޗް.ޕ .އެލް.ސ  އިން ބޭސް އަދި އެންޓިބައޮޓިކް ރެސިޑިއު  އަދި
 ޓެސްޓް ކުރަން ފެށުން.

ބޭހުގެ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖިކަލް ތަހުލ ލުތައް ހަރުދަނ ކޮށް އެމް.ޓ .ޖ  •
މައިކްރޯބަޔޮލޮޖ  އަދި ކެމިސްޓްރ  ލެބޯޓްރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ލްޑް ހެލްތް އަދި ވޯ  މިންގަނޑުތަކ އި އެއްގޮތަށް ސްޓެންޑަޑައިޒްކުރުން.
ނެޝަނަލް މެޑިސިން ރެގިއުލޭޓަރ  ސިސްޓަމް" ގެ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ "

މިންގަނޑުގައިވ  ލެބޯޓްރ  ކޮމްޕޯނަންޓުގައިވ  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ކޮށް 
 ބެންޗް މ ކް ޓޫލްގެ މެޗުރިޓ  ލެވެލް މަތި ކުރުން. 

ނ އި އެސް އިންސްޓޯލް ކޮށް ބޭހުގެ ތަހުލ ލ އި ފެ .ސ  އެމް.އެލް.ޕ .އެޗް•
ކ ބޯތަކެތ ގައި އެކުލެވޭ ޕެސްޓިސައިޑް، ވެޓެރިނަރ  ޑްރަގް ރެސިޑިއު 

 ފެނުގައި އެކުލެވޭ  ޓެސްޓްތައް ޤ އިމްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން.
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ލޮޕްޓެސްޓް ޑިވެ ގެ މިންވަރު ބެލުމަށް ނިކް އ ސެ

 ޑިވެލޮޕް ކުރުން.ޑިޓ ރޖަންޓް އެންޑް ސަރފެކްޓަންޓް ގެ މެތަޑް •
އެޗް.ޕ .އެލް.ސ  އިން މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތަކުގެ ހިސްޓަމިން ޓެސްޓު •

 ޑިވެލޮޕް ކުރުން.
 ކ ބޯތަކެތ ގެ ޑައިޓްރ  ފައިބަރ އެނަލިސިސް ހަދަން ފެށުން. •
ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރ ގައި ޖ ން ސ ކުއެންސިން ލެބޯޓްރ  ޤ އިމްކޮށް •

 ޚިދުމަތްފެށުން.
 

ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެންގަނޑ އި ކޫލިންގ ސިސްޓަމުތަކ އި ފައުންޓަންތަކުގައި 
ބޭނުންކުރ  ފެނުގެ ރައްކ ތެރިކަން ބެލުމަށް ހަދ  މައިކްރޮބަޔޮލޮޖިކަލް 
ޓެސްޓެއް ކަމަށްވ  "ލެޖިޔޮނެއްލ " ޓެސްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން. 

 
ތަކަށް ބަދަލުކޮށް ގައިންގަޔަށް އަރ  ލެބޯޓްރ ގެ މަސައްކަތްތައް އެހެން ޢިމ ރ 

ބަލިތަކުގެ ސަރވެއިލަންސް ތަހުލ ލުތައް ޤ އިމްކޮށް ލެބޯޓްރ ން މިހ ރު 
 ދެމުންދ  ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅ  ކުރުން.  

 އޯ/.އެސް.ލެބޯޓްރ ގެ އިކުއިޕްމަންޓ އި މެޝިންތައް އައި•
އަށް އެކްރެޑިޓްވެފައިވ  ކެލިބްރޭޝަން 17025ސ  .އ .އައި
ންޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ކެލިބްރޭޓް ކުރުން. އަދި ސަރވިސް ސެ

ކުރަންޖެހޭ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ސަރވިސް ސެންޓަރތައް 
 މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކުރުން. 

ލެބޯޓްރ ގައި ކުރ  ޓެސްޓުތަކުގެ ފެންވަރު ބެލުމ އި ކޮލިޓ  •
ހިފެހެއްޓުމަށ އި އެކްރެޑިޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށް އިނގިރޭސިވިލ ތުގެ 

ޝަންސ  ޓެސްޓިންގ ޕްރޮވައިރެއް ކަމަށްވ  "ފެރ " ގެ ޕްރޮފި
ޕްރޮފިޝަންސ  ޓެސްޓިންގ ސްކ މުގައި ނެޝަނަލް ހެލްތް 

 ލެބޯޓްރ ން ބައިވެރިވުން. 

ފެނުގެ ކްލޮރައިޑް ޓެސްޓް އެކްރެޑިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވ  •
 މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

ކެލްސިއަމް،  ،ފެނުގެ ޓޯޓަލް ހ ޑްނަސް، ކެލްސިއަމް ހ ޑްނަސް•
އަދި ޓޯޓަލް ޑިސޮލްވްޑް ، މެގްނ ސިއަމް، ޓޯޓަލް އަލްކަލިނިޓ 

ސޮލިޑް ޓެސްޓ އި މަހުގައި އެކުލެވޭ މ ރކަރ ގެ މިންވަރުތައް 
ވިބްރިއޯ ސްޕ ޝ ޒްއިން ފުޑް، އ އި ބެލުމަށް ހަދ  ޓެސްޓ އި 

އެކްރެޑިޓް ކޮށް  ސޫޑަމޯނަސް އެއިރޮޖިނޯސ އިން ވޯޓަރ ޓެސްޓް
 އެކްރެޑިޓޭޝަން ސްކޯޕް ފުޅ  ކުރުން.

ކްރެޑިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އެ 17025އައިއެސްއޯ/އައިއ ސ  •
އައު ކުރުމަށްޓަކައި ބ އެލްކިޔުއެސް މެދުވެރިކޮށް 
ރ އެސެސްމަންޓް ހަދ  އެކްރެޑިޓޭޝަން ސެޓްފިކެޓް އައު 

 ކުރުން. 
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   ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޜަން  .5

 
ބަޔަކަށް ބެހިފައެވެ. އެއ  ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަނ އި ކޮލިޓ     2ގައި ވަނ   2022ސެޕްޓެމްބަރ    15 ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަން

ކޮންޓްރޯލް   ފުޑް  މިހ ރު  ބަދަލުވ އެވެ.  ޑިވިޝަނަށް  އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް  ވަކިވެ،  ބައި  އިންސްޕެކްޝަން  ސެކްޝަންގެ  އެޝޫރަންސް 

 ޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް ސެކްޝަނ އި ކޮލިޓ  އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަނެވެ.  އެއ  ރެގިއުލޭޑިވިޝަނެވެ.  2ޑިވިޝަންގައި ހުންނަނ  

ނަމަވެސް، އަދި އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް ޑިވިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަކިވެ ފަންކްޝަން ކުރަން ނުފަށ ތ ، އިންސްޕެކްޓޮރޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް  

ފު އެއްގޮތަށް  ކުރިއެކޭ  ދަނ   ކުރަމުން  މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންވެސް  މި  އަދި  އެހެންކަމުން  ދަށުންނެވެ.  ޑިވިޝަންގެ  ކޮންޓްރޯލް  ޑް 

 ރިޕޯޓްގައި ވެސް އެ މަސައްކަތް ހިމެނިފައިވ ނ  ފުޑް ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޝަންގެ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ގޮތުގައެވެ.  

 

 

 ކ ބޯތަކެތ ގެ ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވ ލުން.  .1

 ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭ ސިޔ ސަތު ތަންފ ޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.  .2

 ކުރުން. ރިސްކް މެނޭޖްލައިސްކޮށް ކ ބޯތަކެތ ގެ ރިސްކް އެނަ .3

   ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ޔަތުން އްކޯޑެކްސް އެލިމަންޓޭރިސްގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ހައިސި  .4

   ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔ ގެ އެހ ތެރިކަމ އި އެކު ހިންގ  ފުޑް ސޭފްޓ  ޕްރޮގްރ މް ހިންގުން.  .5

 ކ ބޯތަކެތ ގެ އިޝްތިހ ރު ފ ސްކުރުން. .6

 ގެ ރެގިއުލޭޓަރ  މަސައްކަތްތައް ކުރުން. ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް .7

 ރުން. ކ ބޯތަކެތ ގެ ބ ވަތްތައް ރަޖިސްޓްރ  ކުރަޖިސްޓްރ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ   .8

Food Control 
Division

Food Regulatory 
Programs Section

Quality Assurance 
Section



60 
 

ދޫކުރ    .9 ހެލްތު ސެޓުފިކެޓު  އޮތޯރިޓ އެކްސްޕޯޓަށް  ކުރުން.  ޙައިސިއްޔަތުން    ގެ   ކޮންޕިޓެންޓް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ 

ސެޓުފިކެޓު   ހެލްތު  ޝިޕްމެންޓުތަކަށް  އެކްސްޕޯޓު  ދޫކުރުމ އި  ކޮންޕްލައަންސ   ކ ރުޚ ނ ތަކަށް  އެކްސްޕޯޓުކުރ   މިގޮތުން 

 ލަރުން އެޕްރޫވް ކުރުން.  ދޫކުރުމ އި ކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯ

ރ އްޖޭގައި ކ ބޯތަކެތި ތައްޔ ރުކޮށް ބަންދުކުރ  ތަންތަން ސ ފުތ ހިރު ކަމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭތޯ ބަލައި އިންސްޕެކްޓްކޮށް   .10

 ހުއްދަ ދޫކުރުން.  

ރ  އޮފް އިސްލ މިކް  އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރ އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ބޯތަކެއްޗަށް ހަލ ލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް މިނިސްޓް .11

 އެފެއަރޒުން ހިންގ  އޮޑިޓްގައި ބައިވެރިވުން.    

 އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދ  ކ ބޯތަކެތި، އެގައުމުތަކަށް އެތެރެ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ލިޔުން ދޫކުރުން.     .12

 ދޫކުރުން.   ކޮމްޕްލައަންސ  ސެޓްފިކެޓް  އް ރަޖިސްޓްރ ކޮށްރ އްޖޭގައި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި ފެން އުފައްދ  ފެކްޓްރ ތަ .13

 ކ ބޯތަކެއްޗަށް ހެލްތު ކްލިއަރެންސް ދޫކުރުން. ރ އްޖެއަށް ވައިގެ މަގުން އަދި ކަނޑުމަގުން އިމްޕޯޓުކުރ   .14

ރަންޖެހޭ  ބެހޭގޮތުން އ ންމު ފަރ ތްތަކުން ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ، އެކަންކަމ  ގުޅިގެން ކު  ރައްކ ތެރިކަމ  ތ ގެ  ކ ބޯތަކެ .15

 .ކަންތައްތައް ކުރުން

 .ންމުކުރުންޢ  ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭ ގޮތުން ނެރެންޖެހޭ އެލަރޓްތައް އަންގަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް އަންގ  ތ ގެ ކ ބޯތަކެ .16

 
 
 

 ފުޑް ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް ސެކްޝަން  5.1

ގުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް އަދި ރިސްކް އެނަލިސިސް  މައްޗަށެވެ. އެއ  ރެ   ގެފުޑް ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް ބެހިފައިވަނ  ދެ ޔުނިޓެއް

 އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓެވެ.  

ދު އަދި ސްޓޭންޑަޑް އެކުލަވ ލުމ އި  ޢިމިޔުނިޓް ތަކުން ކުރ  މަސައްކަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ކ ބޯތަކެއްޗ އި ބެހޭ އެންމެހ  ޤ ނޫނ އި ޤަވ 

  ޖަމްޢިއްޔ ގެ   ޞިއްޙަތު  ދުނިޔޭގެ  ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް ލިސްޓުކުރުމ އި،  އިޝްތިހ ރު ފ ސްކުރުމ އި،ކ ބޯތަކެތ ގެ  ރަށް  ބެހޭ މަސައްކަތުގެ އިތު

އ ންމުންނަށް  ހިންގުމ އި    ޕްރޮގްރ މް   ސޭފްޓ    ފުޑް   ހިންގ    އެކު  އެހ ތެރިކަމ އި  މުއައްސަސ ތަކ އި  ކަމ ގުޅޭ  ގުޅިގެން  ކ ބޯތަކެއްޗ އި 

ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ  އެފަދަ ތަކެތި އުފައްދ  ތަންތަނ އި    ކ ބޯތަކެއްޗ އިއެންގުމ އި    ((Food Alertންގުންތައް  އަންގަންޖެހޭ އެންމެހ  އެ 

   ބަލައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން ހިމެނެއެވެ.ޝަކުވ ތައް 
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އިތުރުން   ކަމުގައިވ   މ ގެ  ކަމިޝަން  ކަނޑައަޅ   މިންގަނޑު  ކ ބޯތަކެތ ގެ  އަޤުވ މ   އެލިމެންޓޭރިއަސް  ބައިނަލް  'ކޯޑެކްސް 

ޕޮއިންޓްގެ    ކަމިޝަން'ގެ ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމަށް މުވައްޒަފުންނ އި ކަމ ގުޅޭ  ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކ އި،    ހައިސިއްޔަތުން ފޯކަލް 

ގުޅޭގޮތުން    އިދ ރ ތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމ އި އ އްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ތަފ ތު ޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގުމ އި ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި 

 ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން މިހ ރު  ހުރިހ  މަސައްކަތްތައް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭހިންގޭ އެކިއެކި  

ވިޔަފ ރިއަށް   ބޭންކުން  ޑިވެލޮޕްމެންޓު  އޭޝިއަން  ޑިވެލޮޕްމެންޓ އެކު  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ތެރޭގައި  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ  ހިންގ  

ކްޓ އި ރ އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަން ހަރުދަނ  ކުރުމަށް  މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ހިންގ  ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެ

ގުންވެސް  ޢ އްމުފަރ ތްތަކަށް ހިންގ  'އުފަކ ރަ' ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ހަމައެއ އެކު ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ފުޑް ސޭފްޓ  ޕްރޮގްރ މް ހިން

 ހިމެނެއެވެ.  

 

 ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް   ގެ ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް   5.1.1

އުސޫލުޤަނޫނ އި  ޤ ކ ބޯތަކެއްޗ އިބެހޭ   • އަދި  މަސައްކަތްތައް  ވ ޢިދުތަކ އި ސްޓޭންޑަޑް  ކުރެވުނު  މިއަހަރު  މިގޮތުން  އެކުލަވ ލުން.  ތައް 
   ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 : ޔުނިޓުން ކުރެވުނު މުޙިއްމު މަސައްކަތްތައް 23ތ ވަލް 

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  ނަން  #

1 
ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމުގެ  

 ބިލް

ބިލަށް   ރައްކ ތެރިކަމުގެ  ކ ބޯތަކެތ ގެ  އޮތް  ކޮމެޓ ގެ  އިޖްތިމ ޢ   މަޖުލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 
މަޝްވަރ ކޮށް ހުރި ސުވ ލުތަކަށް ޖަވ ބު ދިނުމަށްޓަކައި ދެފަހަރުމަތިން މަޖުލ ހުގެ އިޖްތިމ ޢ   

ބުން  ކޮމެޓ އަށް ހ ޟިރުވުން. އަދި ކޮމެޓ ން މިހ ރު ނިންމަވ ފައިވ  ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަ
އެކަމ    އޮތުމުން  ފުރުޞަތު  ގެއްލުމުގެ  މަޤްޞަދު  ބިލުގެ  ރައްކ ތެރިކަމުގެ  ކ ބޯތަކެތ ގެ 
ކޮމެޓ ގެ   އިޖްތިމ ޢ   ގޮތުން  ބެހޭ  ސްޓޭންޑ   ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރ   މަޝްވަރ ކޮށް 

ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޢުލޫމ ތު ދިނުން.    2މުޤައްރިރު އަދި މިންސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކްއ އެކު  
އަދި ކަމ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު މެދުވެރިކޮށް މަޖުލ ހުގެ އިޖްތިމ ޢ  ކޮމެޓ އަށް  
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ފަރ ތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ބަޔ ންކޮށް ސިޓ  އެއްފޮނުވުން.  

3 
ކޯޑެކްސް ޓްރަސްޓް ފަންޑް  

 ްޕރޮޖެކްޓް 

ކޯޑެކްސްގެ މަސައްކަތްތައް ދިވެހިރ އްޖޭގައި ހަރުދަނ  ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  
އެހ ތެރިކަން   ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ގ އިމުކުރުމަށް  ސެކްރެޓޭރިއަޓްއެއް  ކޯޑެކްސް 

އެކު   އ އި  އެކްސްކޯ  ބައްދަލުވުމެއް    2022ޖޫން    13ބޭނުންވ ތ ، މިނިސްޓްރ ގެ  ގައި 
ކޯޑެކްސްގެ  ބޭއްވުނު ދިވެހިރ އްޖޭގައި  ދަށުން  ފަންޑުގެ  ޓްރަސްޓް  ކޯޑެކްސް  އަދި   .

ޕްރޮޖެކްޓްގެ   ސ .ޓ .އެފް  ހަމަޖެހިފައިވ   ހިންގުމަށް  ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރަކ ތްތައް 
ވަގުތ    ޚ އްސަކޮށް  މަސައްކަތްތަކަށް  ކޯޑެކްސްގެ  ނެގުމަށް    2ދަށުން،  މުވައްޒަފުން 
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  2022މެއި    31 މުވައްޒުފުން ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް އެދި  ހަމަޖެހިފައިވ ތ ، މި ދެ 
 ގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ އެޗް.އ ރްއަށް މެމޯ އެއް ފޮނުވުނެވެ.  

ގައި އިންސެޕްޝަން ވޯކްޝޮޕެއް    2022ޖޫން    20ކޯޑެކްސް ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ދަށުން،  
ބައިވެރިން    30ޅޭ މުއައްސަސ ތަކުން  ބޭއްވުނެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި، ކަމ އި ގު 

 ބައިވެރިވެއެވެ. 
ކޯޑެކްސް ކޮންޓެކްޓް ޕޮއިންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނ  ކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް  
ހެދުމުގެ   ޕްރޮސ ޖަރތައް  ގ އިމްކޮށް  މެކޭނިޒަމެއް  ގޮތުގެ  ގެންދ ނެ  ކުރިއަށް 

ހޯދުމަށް   ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ގައި    2022ސެޕްޓެންބަރު    22އެދި  މަސައްކަތްކުރުމަށް 
 ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ކަންޓްރ  އޮފ ހަށް ސިޓ އަކ އި އެކު ޕްރޮޕޯސަލް ފޮނުވުނެވެ.  

ސެޕްޓެންބަރު    26'ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގް އޮން ގުޑް ކޯޑެކްސް ޕްރެކްޓިސެސް' ގެ ނަމުގައި  
ތަމްރ ނުގައި،  ގައި ސައުތް ކޮރިއ ގެ ސޯލްގައި ބޭއްވި    2022ސެޕްޓެންބަރު    30ން    2022

 މުވައްޒަފަކު ވަނ  ބައިވެރިވެފައެވެ.  3މި އޮތޯރިޓ ގެ 

4 

  ރ އްޖެއަށް ބޭނުމަށް އަމިއްލަ
  ތެރެކުރުމަށް އެ ކ ބޯތަކެތި

  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރަންވ  
 މިންގަނޑު 

ނަމަށްވަނ    މިންގަނޑުގެ  ހިމަނައި،  އެއް  މ އްދ   އިތުރު  މިންގަނޑުގައި  މި 
ބަދަލުގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން މި މިންގަނޑޫގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި މިހ ރު ހަމަޖައްސ ފައިވަނ ،  
'ވިޔަފ ރި ބޭނުން ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭނުމަށް ދިވެހިރ އްޖެއށް ކ ބޯތަކެތި އިންޕޯޓްކުރުމުގައި  

 ރަންވ  ގޮތުގެ މިންގަނޑު' އެވެ.  އަމަލުކު

5 
ރައްކ ތެރި ގޮތުގައި އެއްތަނުން  
އަނެއްތަނަށް ގަނޑުކޮށް ބޯފެން  

 އުފުލުމ އިބެހޭ މިންގަނޑު 

ގައި ވަނ  މި މިންގަނޑުގެ   2022މި  މިންގަނޑަށް އިސްލ ހު ގެނެސް، ފެބުރުވަރ  
 ފުރަތަމަ ރިވިޝަން ޝ އިއުކޮށްފައެވެ.

6 

  ކ ބޯތަކެތި  ބަންދުކުރި
  ޤައުމ  ލޭބަލްކުރުމުގެ 
 މިންގަނޑު 

މި މިންގަނޑަށް އިސްލ ހު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނ  މިއަހަރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް  
ތަރުޖަމ ކޮށް   ބަހަށް  ދިވެހި  މިހ ރުވަނ   މިންގަނޑު  މި  އެގޮތުން  ގެންގޮސްފައެވެ. 

 ނިންމ ފައެވެ. 

 

 ކޮމިޓ  ކޯޑެކްސް  

  ހައިސިއްޔަތުން   ޕޮއިންޓްގެ  ކޮންޓެކްޓް  ރ އްޖޭގެ   އެލިމެންޓޭރިއަސްގެ  ކޯޑެކްސް   ކަމިޝަންއެއްކަމުގައިވ    ކ ބޯތަކެތ ގެ   ބައިނަލްއަގުވ މ  

 : އެގޮތުން . މަސައްކަތްތައްކުރެވުނެވެ   ކުރަންޖެހޭ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ   • ފަންޑް  ޓްރަސްޓް  ކޯޑެކްސް  ހިންގުމަށް  ގޮތެއްގައި  ހަރުދަނ   ހަރަކ ތްތައް  ކޯޑެކްސްގެ  ހިންގ   ދިވެހިރ އްޖޭގައި 

މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހަމަޖައްސަވ  ދެއްވުމަށް އެދި     2ދަށުން ކޯޑެކްސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚ އްސަކޮށް ވަގުތ   

ހަމަ  ވަނަ ދުވަ  2022ޖޫން    5 މެމޯއެއް ފޮނުވުނެވެ. އަދި  ރިސޯސް ދިވިޜަނަށް  ހިއުމަން  ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ހު 
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  " ޕްރޮޖެކްޓް  ފަންޑް  ޓްރަސްޓް   ކޯޑެކްސް  އޮން  ވ ރކްޝޮޕް  އިންސެޕްޝަން"ދުވަހު    ވަނަ  2022  ޖޫން  20މިހަރ ކަތުގެ ދަށުން  

ބައިވެރިންވަނ     30އްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ކަމ ގުލޭ ދ އިރ ތަކުން  ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވަފައެވެ. މި މަސަ 

 ބައިވެރިވެފައެވެ. 

ދަށުން ކުރަން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވ     ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ފަންޑުން އެހ  ދެއްވ ފައިވ   ޓްރަސްޓް  ކޯޑެކްސް •

ގައި    2022ނޮވެންބަރު    15   ވޯކް އަދި ޓ ރމް އޮފް ރިފަރެންސް  ކޮންސެލްޓް ހޯދުމަށް އެގްރ މަންޓް ފޮރ ޕ ރފޯމަންސް އޮފް

 ޑަބްލިއު އެޗް އޯ ކަންޓްރ  އޮފ ހަށް ފޮނުވުނެވެ. 

 . ބޭއްވުނެވެ ގައި 2022 ޑިސެންބަރު 4 ބައްދަލުވުން( އެކެއް)  1 ކޮމިޓ ގެ   ކޯޑެކްސް ނެޝަނަލް  •

 

 ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިސިސް އެންޑް ޕްރޮޑަކްޓް  ރިސްކް އެނަ   5.1.2
 

   ޑިވިޝަނުން ޢ އްމު ކުރި އެލަރޓްތައް ވަނަ އަހަރު 2022: 24ތ ވަލް 

 ތ ރ ޚް  ތަފްޞ ލް  އެލ ޓްތައް  #
 ނޫސްބަޔ ން 

'ޕެސްޓިސައިޑް' އިން   1
'ސްޕްރިންގ އަނިއަން'  

 ޅޭ ތަޣައްޔަރުވުމ  ގު 

'ސްޓ ރސް'  ކަމުގައިވ   އުފެއްދުމެއް  ތަޣައްޔަރުވެފައިވ   އިން  'ޕެސްޓިސައިޑް' 

ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވ  ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު  ބްރޭންޑުގެ 'ސްޕްރިންގ އަނިއަން'  

( އިން ވަނ   RASFFޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލ ޓް ސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފ ޑް )

މި  އަންގ ފައި މިއޮތޯރިޓ އަށް   އަދި  އުފެއްދުމެއްކަމ އި،  މިސްރުގެ  މިއ   ކަމަށ އި، 

  ގްލޯބަލް 'އުފެއްދުން ހޯލްސޭލްކޮށްފައިވަނ  ނެދަރލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވ   

އިން ކަމ އި، މިއެލ ޓ އި ގުޅިގެން މިއުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކ ބޯތަކެތ ގެ  '  ޓ މް  ގްރ ން

 މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިއޮތޯރިޓ ން  ރައްކ ތެރިކަމަށް އޮތް ހިރ ސް ގެ

ގޮތުންކުރަމުންދ ކަމ އި،   ފިޔަވަޅެއްގެ  މިސްރުގެ  ރައްކ ތެރިކަމުގެ  ' ސްޓ ރސް' 

އަންގަންދެން    ،'އަނިއަން  ސްޕްރިންގ'  ބްރޭންޑުގެ ވަކިގޮތެއް  މިއޮތޯރިޓ ން 

 އެވެ. ނޫސްބަޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފަ ނުވިއްކުމަށ އި ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގ   

 182-FRP/182/2022/2(PR) ނަންބަރު: 

ފެބުރުވަރ   14
2022 
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2 

'  ސެލްމޮނެއްލ '
'  ހަރބްސް' ޖަރ ސ މުން

  ބ ވަތްތައް ގެ
 ގުޅޭ  ތަޣައްޔަރުވުމ 

'ވޭސްޓެޖަން   ކަމުގައިވ   އުފެއްދުމެއް  ތަޣައްޔަރުވެފައިވ   އިން  'ސެލްމޮނެއްލ ' 

 Verstegen Spices & Saucesސްޕައިސަސް އެންޑް ސޯސަސް ބ .ވ ' )

BV  'ްމިކްސ 'ހ ރބަލް  ބްރޭންޑުގެ  ކަމުގެ  (  އެތެރެވެފައިވ   ދިވެހިރ އްޖެއަށް 

ރެޕިޑް އެލ ޓް ސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފ ޑް    އަން ޔޫނިއަންގެ މަޢުލޫމ ތު ޔޫރަޕި 

(RASFFްއިނ އަންގ ފަ (  ނެދަރލޭންޑްސްގެ  މިއޮތޯރިޓ އަށް  މިއ   އިވ ކަމ އި، 

މަށ އި، އަދި މި އުފެއްދުން އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވަނ  ނެދަރލެންޑްސްގެ  އުފެއްދުމެއްކަ 

އިން ކަމަށ އި، މިއެލ ރޓ އި ގުޅިގެން  '  NL Food B.V 'ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވ   

މިއުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމަށް އޮތް ހިރ ސް ގެ މިންވަރު  

މިއޮތޯރިޓ ން   މަސައްކަތް  ކުރަމުންދ ތ ،  ދެނެގަތުމުގެ  ރައްކ ތެރިކަމުގެ  ދަނ  

 މި އެލ ޓުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުފެއްދުންތައް ނުވިއްކުމަށ އި  ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން

 ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގ  ނޫސްބަޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފައެވެ. 

 182-FRP/182/2022/3(PR): ނަންބަރު

  އެޕުރ ލް 10
2022 
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  ހުންނަ   ކުނިވެފައި
  ވިއްކުމ އި   ބިސް  ކުކުޅު
 ގުޅޭ 

މ ލޭގެ ފިހ ރަތަކުން ގަންނަ ބިސް ކުނިވެފައި ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވ  މިއޮތޯރިޓ އަށް  

އަސަރުކުރ     ނޭދެވޭ   ޞިއްޙަތަށް  އ އްމު  ސަބަބުން  އޭގެ   ލިބެމުންދ ކަމ އި، މިއ 

ބަލިތަށް  ޒަރ ޢ އިން  ކ ބޯތަކެތ ގެ  އަދި  ޙ ލަތެއް   ނުރައްކ ތެރި  ފެތުރޭފަދަ  ޖެހޭ 

ބިސް    ފުރުޞަތު  ވުމުގެ   މެދުވެރި ހުންނަ  ކޮށްފައި  ފިނި  އޮތްކަމަކަށްވ ތ ، 

މަހުގެ މުއްދަތަށްކަމ އި، އަދި ފިނި    3ރައްކ ތެރިކަމ އި އެކު ބެހެއްޓޭނ  ގިނަވެގެން  

ދުވަހަށްކަމަށ އި ފިނިހޫނު މިން    28ނުކޮށް ބެހެއްޓޭނ  އުފެއްދި ތ ރ ޚުން ފެށިގެން  

ތަށް ބިސް ރައްކ ކުރުމ އި މުއްދަތުހަމަވ  ތ ރ ޚު ހަމަވުމަށްފަހު  ކޮންޓްރޯލް ނުވ  ގޮ

ބިސް ވިއްކަން ބެހެއްޓުމަކ  ބިސް ކުނިވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނ ނެ ކަމެއް ކަމަށ އި،  

ރައްކ ކުރުމަށް   އެބިހެއް  ބަހައްޓ އިރު  ވިއްކަން  ބިސް  ވިއްކ ފަރ ތްތަކުން  ބިސް 

ކޮންޓްރޯލްކޮ ފިނިހޫނުމިން  ތ ރ ޚު  ކަނޑައެޅިފައިވ   ހަމަވ   މުއްދަތު  ބިހުގެ  ށް، 

އެނގޭގޮތަށް ބިސް ވިއްކަން ބެހެއްޓުމަށ އި އަދި ބިސް ގަންނަ ފަރ ތްތަކުން މިކަން  

 ނޫސްބަޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފައެވެ. ކަމަށް ސަމ ލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމ ސް ކޮށް  

 182-FRP/23/2022/1(PR)ނަންބަރު: 

 2022މެއި  22
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  އިން '  ޕެސްޓިސައިޑް' 4
  ސ ޑްލެސް   ތޮމްސަން'

'  ގްރޭޕްސް
 ގުޅޭ  ތަޣައްޔަރުވުމ 

 ޔޫރޯ'  އިންޑިއ ގެ  ،ހުރި'  ޕެސްޓިސައިޑް'  އިތުރަށް  މިންވަރަށްވުރެ  ހުންނަންވ 

 Thompson) 'ގްރޭޕްސް  ސ ޑްލެސް  ތޮމްސަން '  ބްރޭންޑްގެ'  ފްރުޓްސް

Seedless Grapes) ްޔޫރަޕުގެ   މަޢުލޫމ ތު  ކަމުގެ  އެތެރެވެފައިވ   ދިވެހިރ އްޖެއަށ  

  އިން މިއޮތޯރިޓ އަށް  (RASFF) ފ ޑް  އެންޑް  ފުޑް   ފޮރ  ސިސްޓަމް  އެލ ޓް  ރެޕިޑް

 ފްރުޓްސް   ޔޫރޯ'  އިންޑިއ ގެ  އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނ   އުފެއްދުން  މި  އަންގ ފައިވ ކަމ އި

  ށްފައިވަނ  ހޯލްސޭލްކޮ  އުފެއްދުން   މި  އަދި .  އިންނެވެ'  ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް 

.  އިންނެވެ '  ޓ މް   ގްރ ން  ގްލޯބަލް'  ކަމުގައިވ   ކުންފުންޏެއް  ނެދަރލެންޑްސްގެ

  އޮތް   ރައްކ ތެރިކަމަށް  ކ ބޯތަކެތ ގެ  ސަބަބުން  މިއުފެއްދުމުގެ   ގުޅިގެން  ޓ އިމިއެލ 

ކުރަމުންދ ކަމ އި،    މިއޮތޯރިޓ ން  މަސައްކަތް  ދެނެގަތުމުގެ   މިންވަރު  ހިރ ސްގެ

  ތޮމްސަން '  ބްރޭންޑްގެ '  ފްރުޓްސް  ޔޫރޯ'  ގޮތުން  ފިޔަވަޅެއްގެ   ރައްކ ތެރިކަމުގެ 

  ނުކުރުމަށް   ބޭނުން   ނުވިއްކުމަށ އި  ނަންބަރު  ލޮޓް  ތިރ ގައިވ   ގެ'  ގްރޭޕްސް  ސ ޑްލެސް

 އަންގ  ނޫސްބަޔ ނެއްވަނ  ނެރެފައެވެ.

 :Lot number L-21.099 0001 05, GGN:  ލޮޓްނަންބަރު
4049929236608, 4056186631107 

 182-FRP/23/2022/2(PR)ނަނަންބަރު:  

  ޖުލައި  17
2022 

5 

ގޯލްޑް   ޤަމަރް  އަލް 
އެރޯމެޓިކް   ޕްރ މިއަމް 
އ    ހަނޑޫ  ބ ސްމަތި 

 ގުޅޫ 

ޕ ކިސްތ ނުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވ  އަލް ޤަމަރް ގޯލްޑް ޕްރ މިއަމް އެރޮމެޓ ކް  

ކިލޯގްރ މްގެ ޕެކެޓް، މުއްދަތު ހަމަވ     5ބ ސްމަތި ހަނޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  

ތ ރ ޚު ބަދަލުކޮށްގެން ވިއްކަމުންދ ކަން މި އޮތޯރިޓ ން ކުރި އިންސްޕެކްޝަނަނުން  

އޭގެ  ފ ހަގަކުރެވިފައިވ ކަމ އި ހަމަވުމުން،  ތ ރ ޚް  ހަމަވ   މުއްދަތު  ،އެޕެކްޓްގައިވ  

މަތ ގައި ސްޓިކ އެއް ހަރުކޮށް އެ ތ ރ ޚަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވ  ކަމ އި، މުއްދަތު  

ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި   އޭގެ ސަބަބުން  ވިއްކުމަކ   ކ ބޯތަކެތި  ހަމަވެފައިވ  

ވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމެއްކަމުން  ފެންވަރު ގެއްލި އ އްމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކ   

މުއްދަތު ހަމަވ  ތ ރ ޚު ބަދަލުކޮށްގެން ކ ބޯތަކެތި އެތެރެ ނުކުރުމަށ އި ނުވިއްކުމަށ އި  

 ނޫސްބަޔ ނެއް ވަނ  ނެރެފައެވެ. ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގ   

 182-FRP/182/2022/5(PR)ނަންބަރު: 

އޮކްޓޫބަރު   25
2022 
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  އިން' ޕެސްޓިސައިޑް' 6
'Häagen-Dazs '

  އައިސްކްރ މް 
 ގުޅޭ  ތަޣައްޔަރުވުމ 

' ފަރަންސޭސިވިލ ތުގެ  ތަޣައްޔަރުވެފައިހުރި،  އިން  -Häagen'ޕެސްޓިސައިޑް' 

Dazs'  ެދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވ  ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު  އައިސްކްރ މް    ބްރޭންޑްގ
 ( ފ ޑް  އެންޑް  ފުޑް  ފޮރ  ސިސްޓަމް  އެލ ޓް  ރެޕިޑް   (RASFFޔޫރަޕުގެ 

އަންގ ފައި  މިއުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން  މިއޮތޯރިޓ އަށް  މިއެލ ޓ އި ގުޅިގެން  ވ ކަމަށ އި 
މަސައްކަތް   ދެނެގަތުމުގެ  މިންވަރު  ހިރ ސްގެ  އޮތް  ރައްކ ތެރިކަމަށް  ކ ބޯތަކެތ ގެ 

 މި އެލ ޓުގައި  ރައްކ ތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންމިއޮތޯރިޓ ން ކުރަމުން ދ ކަމ އި،  
ނުވިއްކުމަށ އި    ބްރޭންޑްގެ  'Häagen-Dazs'ފައިވ   ބަޔ ންކޮށް އައިސްކްރ މް 

 ބޭނުން ނުކުރުމަށް އަންގ  ނޫސްބަޔ ނެއްވަނ  ނެރެފައެވެ. 

 182-FRP/182/2022/4(PR): ނަންބަރު

އޮގަސްޓް   4
2022 

  ކ ކުލައެއް   ނެތް   ހުއްދަ 7
  އަޅައިގެން

  އުފައްދ ފައިވ 
'  ޕައުޑަރ  އައިސްކްރ މް'
 ގުޅޭ  އ 

'ސްޓެއްލ '   ވިލ ތުގެ  އިޓަލ   އުފައްދ ފައިވ   އަޅައިގެން  އެއް  ކ ކުލަ  ނެތް  ހުއްދަ 
ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވ  ކަމުގެ މަޢުލޫމ ތު  ބްރޭންޑުގެ 'އައިސްކްރ މް ޕައުޑަރ'  

( އިން ވަނ   RASFFޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލ ޓް ސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފ ޑް )
އަންގ ފައެ  ސަބަބުން   ވެ.މިއޮތޯރިޓ އަށް  މިއުފެއްދުމުގެ  ގުޅިގެން  މިއެލ ޓ އި 

މަސައްކަތް   ދެނެގަތުމުގެ  މިންވަރު  ހިރ ސްގެ  އޮތް  ރައްކ ތެރިކަމަށް  ކ ބޯތަކެތ ގެ 
 މިއޮތޯރިޓ ން ދަނ  ކުރަމުންނެވެ.  

ގޮތުން ފިޔަވަޅެއްގެ  ރައްކ ތެރިކަމުގެ  ތިރ ގައިވ   ވ މ ،  ބްރޭންޑުގެ  'ސްޓެއްލ '   
އެތެރެނުކުރުމަށ އި ނުވިއްކުމަށ އި ބޭނުން    އިސްކްރ މް ޕައުޑަރ'މައުލޫމ ތު ހިމެނޭ 'އަ 
 ނުކުރުމަށް އަންގަމެވެ. 

 182-FRP/23/2022/3(PR) ނަންބަރު:

ސެޕްޓެންބަރު   7
2022 

 

ޔު.އެޗް.އޯ އިންފޮސ ން އަކ  ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރ  ގައުމ  އިދ ރ ތައް ހިމެނޭގޮތަށް  ޑަބްލި

ން ދިމ ވ  ކުއްލި އަދި އެފް.އޭ.އޯ އިން ހިންގ  ބަލަހައްޓ  ވިއުގައެކެވެ. ކ ބޯތަކެތ ގެ ހިރ ސްތައް އަދި ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭގޮތު 

 ހ ލަތްތަކުގެ މައުލޫމ ތު އިންފޯސ ންގެ ޒަރ އ އިން ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.  

 
 ކ ބޯތަކެއްޗ އިގުޅޭ ގޮތުން ލިބިފައިވ  ޝަކުވ   

 40 :އަދަދު ގެލިިބފައިވ  ޝަކުވ 

ކަމ އި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ  ކ ބޯތަކެތ ގެ  ހުންނަ ކ ބޯތަކެތި ވިއްކ    ހަލ ކުވެ ކުނިވެ ތަޤައްޔަރުވެފައި އެންމެ ގިނައިން ޝަކުވ  ލިބިފައިވަނ   

ކ ބޯތަކެތ ގެ  ތައްޔ ރުކުރުމ އި، ހިފ  ގެންގުޅުމުގައި އ އްމު ސ ފުތ ހިރުކަން ކުޑަކަމުންނ އި،  ކ ބޯތަކެތި  އުފެއްދުންތަކ އި ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.  

ލު ނޫން  ލޭބަލްގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމ ތު ފުރިހަމަ ނުވ ތ އ އި، ކ ބޯތަކެތ ގެ އަސްލު އޮޅުވ ލ ފައިވުމ އި ކ ބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގައި ހ ލ 

 ޝަކުވ ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ.   ކަމުގެ ކ ބޯތަކެތި ވިއްކ   މ އްދ ތައް ބޭނުންކޮށްފައިވ 
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 ޝަކުވ ގެ ބ ވަތްތައް ލިިބފައިވ  ގޮތުން ކ ޯބތަކެއްޗ އިގުޅޭ: 37ޗ ޓު 

 

 
ވިޔަފ ރ ގައި    ، އުފެއްދުމ އި  ، ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރުމ އި   ، "ގ ތުން ދޭ ކިރުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ ބ ވަތްތައް

 ބޭނުންކުރުމުގައި އަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ ގަވ އިދު " ތަންފ ޒުކުރުން 
 

ބ ވަތްތައް  ދޭ  ކުޑަކުދިންނަށް  ބަދަލުގައި  ކިރުގެ  ދޭ  އެތެރެކުރުމ އި  ،"ގ ތުން  ވިޔަފ ރ ގައި    ،އުފެއްދުމ އި  ،ދިވެހިރ އްޖެއަށް 

އިން ފެށިގެން މިގަވ އިދުގައިވ  އުފެއްދުންތައް  ޕޯޓް    2016ނުއަރ   ޖެ   5ބޭނުންކުރުމުގައި އަމަލުކުރ ނެގޮތުގެ ގަވ އިދު "ގެ ދަށުން  

ޕޯޓަރެއް  މް އި  12ޕްރޮޑަކްޓެއް އަދި    192  އޮފް އެންޓްރ  ތަކުގައި ބަލ  ފ ސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށ ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިހ ތަނަށް 

ވެބްސައިޓަށް ލިސްޓް އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވ ނެއެވެ. މި ގަވ އިދުގެ ދަށުން ހިންގ  "ގ ތުން    އޮފް ހެލްތްގެ  މިނިސްޓްރ ،  ރަޖިސްޓްރ ކޮށް

  މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ.  ބައްދަލުވުމެއް 3ށް ލަފ ދޭ ގައުމ ބޯޑް"ގެ މަކިރުދިނުން އ ލ ކޮށް ކުރިއެރުވު 
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2022 އ އި ހ ދިޘ  ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅޭ ޝަކުވ 

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވ 

ރުންހަލ ކުވެ ނުވަތަ ކުނިވެފައި ހު

އަސްލުއޮޅުވ ލ ފައި ވުން

ފެއްދުމެއް  ކ ބޯތަކެތ ގައި ހަލ ލު ނޫން އު
ހުރެގެން

އް ހުރުންލޭބަލްކުރުމުގައި މައްސަލައެ

ތަޣައްޔަރުވުން

ންއ އްމު ސ ފުތ ހިރުކަން ކުޑަވު

ކުކުޅުބިސް
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ކުރި ތަކެއް  ގޮންޖެހުން  ގިނަ  އަދިވެސް  ތަންފ ޒުކުރުމުގައި  ގަވ އިދު  އުފެއްދުންތަކެއް  މި  ގިނަ  މިފަދަ  ގޮތުން  މި  ވެއެވެ.  މަތި 

ވިއްކަން ހުންނަ   މިގޮތަށް  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ވިއްކަމުން ދ ކަން ވަނ  ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް  ރަޖިސްޓްރ ނުކޮށް އޮންލައިން 

 ދަތިވެއެވެ.އަދި ޕޯސްޓް މ ކެޓްސ ވައިލަންސްގ  އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައި ވަނ  ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ދެނެގަންނަން 

ބ ޒ ރުގައި   ރަޖިސްޓްރ ކޮށްގެން  އޮތޯރިޓ ގައި  ބަލ ފ ސްކުރ އިރު،މި  އޮޕެރޭޝަންތަކުގައި  ހިންގ  ސްޕެޝަލް  ތެރެއިން  ޕްރޮގްރ މްގެ 

ވެ. ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމ އި  ވިއްކަން ހުންނަ އުފެއްދުންތައް،ފ ސްކޮށްފައިވ  ލޭބަލްގައި ނުހުންނަ ކަން ވަނ  ފ ހަގަކުރެވިފައެ

   ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް މި ޕްރޮގްރ މް ހިންގުމަށް ދަތިވެއެވެ.  ވަސ ލަތްތައް މަދުކަމުން،

 : ހުށަހެޅި ޕްރޮޑަކްޓްގެ މަޢުލޫމ ތު 25ތ ވަލް 

  ހުށަހެޅި  ފ ސްވި  ފ ސްނުވ   ނުނިމި ހުރި 

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކްޓް ްޕރޮޑަ ޑެޒިގްނޭޓެޑް  174 21 7 146

 ްޕރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އ ކުރި  ޑެޒިގްނޭޓެޑް  17 17 0 0

 ކުރި ްޕރޮޑަކްޓް ލޭބަލް ބަދަލު  ޑެޒިގްނޭޓެޑް  0 0 0 0

 ބޭނުމަށް ްޕރޮޑްކްޓް އަމިއްލަ ޑެޒިގްނޭޓެޑް  990 990 0 0

 ްޕރޮޑަކްޓް ސ މްަޕލް   ޑެޒިގްނޭޓެޑް  0 0 0 0

 ން ޝަރ ރަޖިސްޓްރޭ އިމްޯޕޓަ ޑެޒިގްނޭޓެޑް  5 5 0 11

 ރ ރިނިއުވަލް އިމްޯޕޓަޑެޒިގްނޭޓެޑް  3 3 0 3
 

 ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް 

ފަރ ތަކުން    61ވަނަ އަހަރު    2022ދަށުން    'ދިވެހިރ އްޖެއަށް އިންޕޯޓުކުރ  ފުޑް ސަޕްލިމެންޓަށް ހެލްތު ކްލިއަރަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލު'ގެ 
 ބ ވަތެއްގެ ފުޑްސަޕްލިމަންޓްގެ ގޮތުގައި ވަނ  ލިސްޓް ކުރެވިފައެވެ.   1338ހުށަހެޅި 

އޮކްޓޫބަރު އިން    2020"  އުސޫލު  ދިނުމުގެ  ކްލިއަރަންސް  ހެލްތު  ސަޕްލިމެންޓަށް  ފުޑް  އިންޕޯޓުކުރ   ދިވެހިރ އްޖެއަށް" • ގެ 

ނެވެ.  ނ ، ބޯޑަރ ގައި ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމުންފެށިގެން އ އްމުކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، ގިނަ ފަރ ތްތަކުން ލިސްޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅަ

އެއްފަހަރ  ހުށަހެޅުމުން، ތަކެތި  އަދަދެއްގެ  އެތަކެއްޗަށް ހެލްތު ކުލިއަރެންސް ދިނުމުގެ    އަދި މިގޮތަށް ލިސްޓްކުރުމަށް ގިނަ 

 ފ ހަގަ ކުރަމެވެ.   މެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭކަންމަސައްކަތް އެން 
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 ކ ބޯތަކެއްޗ އިބެހޭ އިސްތިހ ރު ފ ސްކުރުން 

ދުގެ ދަށުން މިއޮތޯރިޓ އަށް ހުށަހެޅޭ ކ ބޯތަކެއްޗ  ބެހޭ އިސްތިހ ރުތައް ފ ސްކުރަނ  ފުޑް  އިކ ބޯތަކެތި އިސްތިހ ރުކުރުމުގެ ގަވ  

ޕްރޮޑަކްޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓުންނެވެ.  ކޮންޓްރޯލް ޑިވިޜަނުގެ ރެގިއުލޭޓަރ  ޕްރޮގްރ މްސް ސެކްޝަންގެ ރިސްކް އެނަލިސިސް އެންޑް  

"ކ ބޯތަކެތި   ފ ސްކުރުމުގައި  އިސްތިހ ރު  ކޮމިޓ އިން  މި  ހަދައި،  ކޮމިޓ އެއް  ޚ އްސަ  ވަކި  އިޝްތިހ ރުކުރުމަށް  ކ ބޯތަކެތި  ގޮތުން  މި 

ނުވަތަ ނޫންކަން ބަޔ ންކުރަނ  މި  އިޝްތިހ ރުގެ ޤަވ އިދު" އ އި އެއްގޮތަށް އިސްތިހ ރު ހެދިފައިވޭތޯ ބަލައި، އިސްތިހ ރު ފ ސްވިކަން  

މިއޮތޯރިޓ  އ އި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ ގެ ކަމ އި ގުޅޭ ފަންނ  މުވައްޒަފުންނެވެ.  ،  ކޮމިޓ އިންނެވެ. މި ކޮމިޓ  އެކުލަވ ލ ފ އިވ ނ  

 ވެސް ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ.  އިސްތިހ ރުގެ ގޮތުގައި އޯޑިއޯ، ވ ޑިއޯގެ އިތުރުން ޕޯސްޓަރު، ކަލަންޑަރު އަދި ލ ފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި 

އިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި އިޝްތިހ ރުތަކުގެ ތެރެއިން  އިޝްތިހ ރު ފ ސްކުރުމަށް ހުށަހަޅ ފަ  06ވަނަ އަހަރު    2022މިގޮތުން  

އިޝްތިހ ރެއް    4އިޝްތިހ ރު ފ ސްވެފައިވ  އިރު، 'ކ ބޯތަކެތި އިޝްތިހ ރު ކުރުމުގެ ޤަވ ޢިދު' ގައި ބަޔ ންކުރ  ކަންކަމަށް ނުފެތޭތ     2

 ފ ސްނުވ ކަމަށް ނިންމުނެވެ.  

ދަ ނަގަން ޖެހުނުކަމުގައި ވިޔަސް،ވަރަށް ގިނަ ފަރ ތްތަކުން،މި ހުއްދަ ނުނަގ   ކ ބޯތަކެތ ގެ އިޝްތިހ ރުތަކަށް މި އޮތޯރިޓ ގެ ހުއް

އެވެ.  މ ޑިއ  މެދުވެތިކޮށް އިޝްތިހ ރުތައް ދައްކަމުން ގެންދ ތ ،ކަމ އި ގުޅޭ އިދ ރ ތަކުން މިކަން ބަލއިދިނުމަށް މި އޮތޯރ ޓ ންވ ނ  އެދިފަ 

ދ ކަ ކުރިއަށް  އިސްލ ހުނުވެ  މިކަން  އަދިވެސް  ޤަވ އިދު"  މ   ނަމަވެސް  އިޝްތިހ ރުގެ  އޮތޯރިޓ އަށް  "ކ ބޯތަކެތި  މި  ތަންފ ޒުކުރުމުގައި 

 ކުރިމަތިވ  ގޮންޖެހުމެކެވެ. 

 

 )ފުޑް ސޭފްޓ  ޕެނެލް(   ޓ  ކ ބޯތަކެއްޗ އިބެހޭ ފަންނ ލަފ  ދޭ ކޮމި 
 

ގުޅޭގޮތުން ދިމ ވ  ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަންނ   ޓ އަކ  ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި  ކ ބޯތަކެއްޗ އިބެހޭ ފަންނ ލަފ  ދޭ ކޮމި

ތްތައް  ލަފ  ފޯރުކޮށްދޭ ކޮމިޓ އެކެވެ. މި ކޮމިޓ  އެކުލަވ ލ ފައި ވަނ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ކ ބޯތަކެއްޗ އި ގުޅޭ އެކިދ އިރ ތަކުގެ ފަރ 

 ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. 
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  ޕެނަލް  ސޭފްޓ   ފުޑް  ފަހަރެއްގެ މަތިން  10  ވަރ ކޮށް ފަންނ  ލަފ އ އެކު ގޮތެއް ނިންމުމަށްމަޝް  ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކ އި  ކ ބޯތަކެތ ގެ

ވައިގެމަގުން އެތެރެކުރ     ބ އްވ ފައިވަނ    ޕެނަލް  އ އްމުކޮށް.  ބ އްވ ފައެވެ  ވަނ  ޚިލ ފަށް ކަނޑުމަގުންނ އި  ގައިޑްލައިންތަކ އި  ޤަވ ޢިދ އި 

 .ނިންމުމަށެވެ  ގޮތެއް  ހިފެހެއްޓުމުން އެތަކެއްޗ އި މެދު ޢަމަލުކުރަންވ ޕޯޓްތަކުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ކ ބޯތަކެތި

 ރ އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ބޯތަކެތި ތައްޔ ރުކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ދޭ "އުފަކ ރަ" ތަމްރ ން ޕްރޮގްރ މް  
 

ބަންދުކޮށްގެން   އަދި  އުފައްދ   ދިވެހިރ އްޖޭގައި  ބައްދަލުވުމަކ   މަސައްކަތު  އަމ ޒުކޮށްގެން  ކ ބޯތަކެތި  "އުފަކ ރަ"  ފަރ ތްތަކަށް  ވިއްކ  

ތަމްރ ން    ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމ އި އޭގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެފަދަ މަސައްކަތް ކުރ  ފަރ ތްތަކަށް އަމ ޒުކޮށް އެފަރ ތްތައް

ސިލްސިލ  ކުރުމަށް   ތެރެއިން  މަސައްކަތުބައްދަލު  ބ އްވ ފައިވ   ޕްރޮގްރ މްގެ  މި  އަދި  ތަކެވެ.    ކ ބޯތަކެތ ގެ   އުފައްދ    ރ އްޖޭގައިވުން 

  އުފައްދ    އެ   ތަމްރ ންކުރުމ އިއެކު  ފަރ ތްތައް   އުފައްދ   ކ ބޯތަކެތި   މަތިކުރުމަށްޓަކައި  ފެންވަރު  އެތަކެތ ގެ  ކުރުމ އި  ކަށަވަރު   ރައްކ ތެރިކަން 

ކުޅުދުއްފުށ     މިގޮތުން ކުރުމަކ  މި ޕްރޮގަރ މް ގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ މައިގަނޑުކަންކަމެވެ.    އެޕްރޫވް   ކޮލިޓ   އެތަކެތ ގެ   ބަލައިގަނެ  ޕްރޮޑަކްޓްތަށް

 ވަނަ އަހަރުގެ މ ރިޗު މަހުވަނ  ޕްރޮގްރ މެއް ހިންގ ފައެވެ.  2022ސިޓ ގައި  

 

 ސޭފްޓ  ޕޮލިސ  ފުޑް  
 

ނޮވެންބަރު    28ފުޑް ސޭފްޓ  ޕޮލިސ  ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންއ އި އެއްގޮތަށް    2021

މަނައިގެން  ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިން ހުށަހެޅި ކޮމެންޓްތައް ހި  1ގައި ކަމ އި ގުޅޭ ފަރ ތްތަކ އިއެކު ބޭއްވުނު    2021

އަދ ހަމަ ގައި  2022ޖަނަވަރ    ޕޮލިސ   ސޭފްޓ   ފުޑްފުޑް  އަދި    ކޮންސަލްޓެންޓްއެއް   އެކުލަވ ލުމަށް   ދެލިކޮޕ    އ    ޕޮލިސ ގެ   ކުރެވުނެވެ. 

ލިބިފައި    2022ޖަނަވަރ     އިއުލ ން  އ ރ އި. އޯ.ޓ   ހޯދުމަށް ފަންޑު  ބޭނުންވ   މިކަމަށް  ނަމަވެސް،  ތައްޔ ރުކުރި  މި  ގައި  ނުވުމުން، 

   މަސައްކަތްވަނ  ވަގުތ  ގޮތުން ހުއްޓ ލ ފައެވެ.

 އެހެނިހެން 

އެޗް.ޑ .ސިގެ އެދުމުގެ މަތިން، އެ މުއައްސަސ ގެ ކެންޓ ނުގައި ކ ބޯތަކެތ ގެ މަސައްކަތްކުރ  މުވައްޒަފުންނަށް ކ ޯބތަކެތ ގެ   •

 ވެ.ގައި ތަމްރ ން ޕްރޮގަރ މެއް ހިންގުނެ  2022  ޑިސެންަބރުސ ފުތ ހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކ އި ގުޅޭގޮތުން  ރައްކ ތެރިކަމ އި  
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 ކޮލިޓ  އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަން   5.2
 

  ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި އުފައްދ  ކ ބޯތަކެއްޗ އި، ރ އްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރ  ކ ބޯތަކެއްޗ އި، ދިރޭ  މި

ޓް  ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ތަކެތި އުފައްދ  ތަންތަން އިންސްޕެކް - ކުދިމަހ އި، ފިޝް މ ލް އަދި އެނިމަލް ބައި

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަސްބ ނ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ސ ފުތ ހިރުކަން    ރ އްޖެއިން  ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޤައުމުތަކަށްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކ އި  

ރ ކޮށް،  ބަލަހައްޓައި ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމ އި ރ އްޖޭގައި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި ފުޅ ގައި ބަންދުކުރި ފެން އުފައްދ  ކ ރުޚ ނ ތައް ރަޖިސްޓް

 ކޮމްޕްލައަންސ  ސެޓްފިކެޓު ދޫކުރުމެވެ.  

 

 11، އަލަށް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް އުޅަނދު 09އެމް.އެފް.ޑ .އޭގައި  ގެ ތެރެއިންއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަސްވެރިކަންކުރ  އުޅަނދުފަހަރު ▪

އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރ  ކޮށް ހުއްދަ    6މ ގެތެރެއިން    އުޅަނދު ބަލ ފ ސްކޮށް ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވުނެވެ.

 ދޫކުރެވިފައިވަނ  ދިރިތި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މަހަށް ހުއްދަ  6ކ ރުހ ނ އެއް ރަޖިސްޓްރ ކޮށް   20ނޮން އ ޔޫ ގައުމުތަކަށް މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ޕެކްކުރ   ▪

ހެލްތު ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އަލަށް އިންސްޕެކްޓްކޮށް،   ރަށްތަކުގެ  ތަންތަން އެ  ދޫކުރެވުނެވެ. އަދި ރ އްޖެތެރޭގައިވ  މިފަދަ 

 އިންސްޕެކްޝަންތައް ވެސް ކުރެވުނެވެ. - ރމިޓް ހަމަވ  ތަންތަނުގެ ރ ޕަ

ޓްރ ކޮށް،  ▪ މޮނޮކްސައިޑް  ރަޖިސްޓްރ ކޮށް  .ނޮން އ   ކ ބަން  ކ ރުޚ ނ އެއް  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯޓް  މަސް  ޤައުމުތަކަށް  ޔޫ 

 ކުރެހުން އިސްލ ޙުކޮށް ފ ސްކޮށް، ލޭއައުޓް އެޕްރޫވު ކުރެވުނެވެ.  އެކިފަހަރުމަތިން މިތަނުގެ 

ފުންގެ އަދ ހަމަކުރެވިފައިވ  ލިސްޓ އި  ދިވެހިރ އްޖެއިން ބޭރުކުރ  މަހުގެ ޝިޕްމަންޓްތަކުގެ ސެޓިފިކެޓްގައި ސޮއިކުރ  މުވައްޒަ  ▪

 (AQSIQސިޓ  ޗައިނ ގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ކޮލިޓ  ސުޕަވިޝަން އިންސްޕެކްޝަން އެންޑް ކަރަންޓ ން )

 އަށް ފޮނުވުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފޮރިން އެފެއ ޒް އަށް ފޮނުވ  އަދި ޗައިނ ގެ ކަމ ބެހޭ ފަރ ތަށް ފޮނުވުނެވެ.  

މަސްތައްޔ ރުކުރުމަށް  މަސް ތައް ▪ އެކިއެކި ކ ރުޚ ނަތަކުގެ ލޭއައުޓަށް ގެނެވިފައިވ  ބަދަލުތަކ އި ގުޅިގެންނ އި އަލަށް  ޔ ރުކުރ  

 ހުށައެޅިފައިވ  އަށް ކަރުޚ ނ އެއްގެ ކުރެހުން ފ ސްކުރެވުނެވެ.  
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 މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން 
 

  ދޫކުރުން ރެޖިސްޓަރ  ކުރުމ އި ކޮމްޕްލައިންސ  ސެޓްފިކެޓް  

މަސް   • ކުރުމަށް  އެކްސްޕޯޓް  ގައުމުތަކަށް  އެހެނިހެން  އަދި  )އ .ޔޫ(  ޔޫނިއަން  ޔޫރަޕިއަން  އެއްފަދައިން  ތަކެކޭ  އަހަރު  ކުރ  

ލައިސަންސް   ކޮމްޕްލައަންސ   ކ ރުޚ ނ ތަކުގެ  ބަންދުކުރ   މިގޮތުން    06ތައްޔ ރުކޮށް  ކުރަންޖެހެއެވެ.  އައު  އެއްމަހު  މަހުން 

 ށް އޮޑިޓް ތ ވަލެއް އެކުލަވ ލެވި ތ ވަލ  އެއްގޮތަށް އޮޑިޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  މިއަހަރުވެސް މިކަމަ

އެކްސްޕޯޓް     57  ކުންފުނި މި އޮތޯރިޓ ގައި އަލަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވުނެވެ. އަދި    16   ދިވެހިރ އްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރ  •

 ރަޖިސްޓްރޭޝަންވަނ  އަލުން އައު ކުރެވިފައެވެ.  

 

ޓްރ ންސްޕޯޓް    02  ލް އަދިފެކްޓްރ  ވެސެ  02،  ފެކްޓްރ   11އ .ޔޫއަށް މަހ އި މަހުގެ ބ ވަތްތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ބަންދުކުރ    •

އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު،  ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވ އިރު އެ ފެކްޓްރ ތައް ކޮންމެ ހަމަހުން  އެންޑް ސްޓޯރޭޖް ވެސެލްއެއް   އެއްފަހަރު 

 ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކުރެވި އެ ފެކްޓްރ ތަކ އި މުއ މަލ ތް ދަނ  ކުރެވެމުންނެވެ.  
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ތިރ ގައިވ  ޓޭބަލްގައިވަނ  މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ރެޖިސްޓަރކޮށް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވިފައިވ  ދޯނި، ފެކްޓްރ  އަދި  :  26ތ ވަލް   •
   އަދަދެވެ.ކުންފުނ ގެ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

އ ޔޫ   2022
ފެކްޓްރ   

/ 
ފެކްޓްރ   
  / ވެސެލް 
ޓްރ ން 
ސްޕޯޓް  
 ވެސިލް 

ފެކްޓްރ   
 އޮޑިޓް 

ކޮމްޕްލައަ 
  ންސ  
ސެޓްފިކެ 
 ޓް 

ކޮމްޕެނ  ރަޖިސްޓަރ  
 ކުރެވުނު 

ރަޖިސްޓަރ  
ކުރެވުނު  

 ދޯނި ފަހަރު 

ދޯނިފަހަ 
ރަށް  

ސ ފުތ ހި 
ރުކަމުގެ  
ސެޓްފިކެ 

ޓް  
ދޫކުރެވު 

 ނު 

ކ ބޯތަކެތި އުފައްދ  ގުދަން  
ކުރ  ތަންތަން ރަޖިސްޓްރ   

 ކުރުން 

ބޯފެން އުފައްދ   
ކ ރުހ ނ  ތައް  

 ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން  

އުފުލ   ބޯފެން  
  ވެސިލްތައް 

ތައް  
ރަޖިސްޓްރ   

 ކުރުން 
އ ކުރެވު  

 ނު
އަލަށް 
ރަޖިސްޓްރ  
 ކުރެުވނު 

އަލަށް 
ރަޖިސްޓްރ   
 ކުރެުވނު 

ހުއްދަ  
ދެުވނު އަދި  
ހުއްދަ  
 އ ކުރެުވނު 

އޯޑިޓް 
 ކުރެުވނު 

ކޮމްޕްލައަން 
ސ  
 ދޫކުރެުވނު 

ރަޖިސްޓްރ ކޮ 
ށް ހައިޖިން  
ސެޓްފިކެޓް 
 ދޫކުރެުވނު 

 - 0 1 3 2 - 2 - 11 3 3  ޖެނުއަރ  
 - 0 3 3 2 2 1 2 2 3 4 ފެބްރުއަރ  

 2 4 3 7 1 - - - 6 4 9 މ ޗް 
 - 0 2 3 1 - - 1 - 2 - އޭޕްރ ލް 
 - 0 1 1 3 - - - 3 4 3 މޭ 
 - 1 0 6 - - - 3 3 2 5 ޖޫން 
 - 0 3 2 1 - - 1 2 2 - ޖުލައި 
 - 3 1 5 1 - - 1 4 5 6 އޮގަސްޓް 
 - 0 0 8 4 - - 2 5 3 1 ސެޕްޓެމްބަރު 
 - 1 1 2 1 - 1 2 10 1 2 އޮކްޓޯބަރު 

 - 1 6 7 1 - 2 2 8 2 3 ނޮވެމްބަރު 
 0 1 3 3 - 2 2 2 1 - 1 ޑިސެމްބަރު 

 2 11 24 50 17 4 8 16 55 31 35  ޖުމްލަ 
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 ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން   އެކްސްޕޯޓް ހެލްތު 

 ތިރ ގައި މިވަނ  މިއަހަރުގެ ޑިސެންަބރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވުނު އެކްސްޕޯޓް ހެލްތު ސެޓްފިކެޓްގެ ތަފްސ ލު: : 27ތ ވަލް 
 

ޕ ރސަނަލް  
 ޔޫސް ލެޓަރ 

ރިޕްލޭސްމަންޓް  
 ސެޓްފިކެޓް 

ވެޓިނަރ   
 ސެޓްފިކެޓް 

 ފިޓްނަސް 
 )ނޮން އ ޔޫ( 

 ފިޓްނެސް 
 )އ ޔޫ( 

 ފުޑް ސްޓަފް 
 ސެޓިފިކެޓް 

ސެޓިފިކެޓް ހެލްތް   ޓްރޭސަސް   
 ސެޓްފިކެޓް 

2022 

 ޖެނުއަރ   351 118 247 9 19 6 8 3
 ފެބްރުއަރ    369 121 235 8 24 5 6 3
 މ ޗް  309 104 309 6 25 4 9 4
 އޭޕްރ ލް  211 84 110 6 19 6 4 7
 މެއި  84 61 71 8 21 5 7 -
 ޖޫން  264 99 133 8 20 4 12 4
 ޖުލައި  159 71 91 5 20 1 1 -
 އޮގަސްޓް  168 72 119 7 19 3 6 -
 ސެޕްޓެމްބަރ  188 71 136 5 18 7 24 5
 އޮކްޓޯބަރ  223 60 181 9 24 4 9 2
ބަރ  ނޮވެން  416 100 242 18 21 7 10 2  
ބަރ ޑިސެން  457 98 267 13 18 4 14 6   
 ޖުމްލަ  3199 1059 2141 102 248 56 110 36

 
 

 6951އަދަދު:     މުޅި ޖުމްލަ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވުނު 
 

 

 ކޮންޓްރޯލަރުން އެޕްރޫވް ކުރުން   ކޮލިޓ  

ފެކްޓްރ ތަކުގެ ކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯލަރުން  ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ޤައުމުތަކަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަސް ޕްރޮސެސްކޮށް ޕެކް ކުރ   

އެޕްރޫވް ކުރަނ  މިއޮތޯރިޓ ންނެވެ. ކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯލަރުންނަކ ،  ފެކްޓަރ  ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ކުރިން ފެންވަރު ބަލ  ޗެކްކޮށް  

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކުގެ އ  ކޮމްޕްލައެންސ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އެފެކްޓްރ އެއްގެ  ޤަވ ޢިދުތަކަށް    ޔޫ އަދި ކަމ އިބެހޭ 

ކޮލިޓ     06ފެކްޓްރ އެއްގެ    05މިހ ތަނަށް  މިއަހަރުގެ   ތުން،ގޮއެ  އެންމެ އިސް ރޯލެއް އަދ ކުރައްވަމުން ގެންދަވ  މުވައްޒަފުންނެވެ. 

ލިފައެވެ. އަދި މި އޮތޯރިޓ ން އެޕްރޫވްކޮށް  އިންޓަވިއުކުރެވި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެއިމްތިޙ ނުގައި ބައިވެރިވެ  ވަނ     ލަރުންކޮންޓްރޯ

 ކުރަމުންނެވެ. ހުއްދަދެވިފައިވ  ކޮލިޓ  ކޮންޓްރޯލަރުން ފެކްޓަރ ތަކުގައި ދަނ  މަސައްކަތް 
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 ގުދަންތައް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުން   ތަނ އި ކިކަނޑުމަސް ތައްޔ ރުކޮށް ބަންދުކުރ ތަން ހި 
 

  މިތަންތަނަށް   އަދި.  ރަޖިސްޓްރ ކުރެވުނެވެ  އިންސްޕެކްޓްކޮށް  ތަނެއް  17  ގޮތުގައި  ތަންތަނުގެ  ކުރ   ގުދަން  އަދި  އުފައްދ   ކ ބޯތަކެތި

 . ދޫކުރެވިފައެވެ ތައްޔ ރުކުރ  ތަންތަނުގެ ހުއްދަ""ކ ބޯތަކެތި  ވަނ 

 
 ކ ރުޚ ނ ތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުން:    އުފައްދ    ފެން 
 

ކ ރުޚ ނ އެއް އަދި ބޯފެން އުފުލ  "ކެރިއަރ ވެސެލް"    12މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފުޅ ގައި ބަންދުކުރި ބޯފެން އުފައްދ  ކ ރުހ ނ ގެ ގޮތުގައި  

ފެކްޓްރ ގެ ތެރެއިން މިހ ރު ޢަމަލ  ގޮތުން މަސައްކަތް    19ވުނެވެ. މިއޮތޯރިޓ ގައި ރަޖިސްޓްރ  ކޮށްފައިވ   ތަނެއް އޮޑިކުރެ  04ގެ ގޮތުގައި   

ތެރެއިން    12ފެކްޓްރ ންނެވެ. އޮޑިޓް ކުރެވުނު    10ކުރަނ    ފެން ފެކްޓަރ  އެއި މުޅިން އަލަށް ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމުގެ    2ފެކްޓަރ ގެ 

 އަލަށް ނ. ކުޑަފަރި އަދި ސ.ހިތަދޫގައި ފެން ފެކްޓަރ  ހެދުމަށް ލޭއައުޓް ފ ސްކޮށްފައިވެއެވެ.  ތަނެވެ. އަދި  2މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދ   

މަހަކުން މި ތަންތަން ކޮޑެކްސް ގެ "ކޮޑެކްސް ފޯ ހައިޖިންގ ފޯ ބޮޓްލްޓް ވޯޓ  ސްޓޭންޑަރޑް" އަށް އިންސްޕެކްޓް    6މިއޮތޯރިޓ ން ކޮންމެ  

 ކޮށް ކޮމްޕްލައިންސ  ދޫކުރެއެވެ.   

 ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސެކްޝަން   5.3

 ޔުނިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ފުޑް ކޮންޓްރޯލް    އެއަރޕޯޓް 
 އެއަރޕޯޓްގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރި ކ ބޯތަކެތި: 28ތ ވަލް 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ކ ބޯތަކެތި 

  ދެވުނު   ކްލިއަރެންސް  ބ ވަތް 
 އަދަދު   ޝިޕްމަންޓްގެ 

  ނައްތ ލެވުނު 
(CTNS) 

  ހިފެހެއްޓުނު 
(CTNS) 

  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު 
 ދޫކުރެވުނު 
(CTNS) 

 - - CTNS 27 32248 ތަރުކ ރ   
 - - CTNS 2 25630 މޭވ   

 ކުކުޅު ބިސް  
2543 06 CTNS 

64 CTNS + 
10 PCE 

57 CTNS 

 - - PCE 14 11997 ޑައިރ  ޕްރޮޑަކްޓް  
ބ .އެމް.އެސް  
 ޕްރޮޑަކްޓްސް 

114 - 
15 CTNS + 
572 PCE 

22 CTNS 
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 އެއްގަމު މަސް  
14903 10 PCE 

336 CTNS + 
67 PCE + 1 
PALLET 

144 CTNS + 
5 PALLETS 

 ސ  ފުޑްސް  
9866 

1 CTN + 17 
PCE 

116 CTNS + 
10 PCE 

80 CTNS 

 ފުޑް ސަޕްލިމަންޓް 
222 - 

17 CTNS + 
50 PCE 

16 CTNS + 
54 PCE 

 - - - 1710 ސްޓޭޕަލްފުޑްސް 

 އެހެނިހެން ކ ބޯތަކެތި  
12834 2 CTN 

580 CTNS + 
26 PCE 

484 CTNS 

 
 

 ޔުނިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް ފުޑް ކޮންޓްރޯލް  ހުޅުމ ލެ  
 ހުޅުމ ލެ ޕޯޓްގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރި ކ ބޯތަކެތި: 29ތ ވަލް 

 
 އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ކ ބޯތަކެތި 

ދެވުނު  ބ ވަތް   ކްލިއަރެންސް 
(PKGS)  

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު   ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތި  ނައްތ ލެވުނު 
 ދޫކުރެވުނު 

 0 - - 392033 ތަރުކ ރ   
 0 - - 389510 މޭވ   

 0 - - 101519 ކުކުޅު ބިސް  
 QTY 20 QTY 20 - 440019 ޑައިރ  ޕްރޮޑަކްޓް  

 - CTN 47 CTN 47 - ބ .އެމް.އެސް ޕްރޮޑަކްޓްސް 
 QTY 958 QTY 958 - 746779 އެއްގަމު މަސް  
 QTY 60 QTY 60 - 111511 ސ  ފުޑްސް  

 - QTY 144 - 294929 ސްޓޭޕަލްފުޑްސް 

 CTNS + 96 4365 - 1806462 އެހެނިހެން ކ ބޯތަކެތި  
pkts 

4030 CTNS 

 CTNS 1047 CTNS 633 CTNS 146 - ފުޑް ސަޕްލިމެންޓް 
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 ޔުނިޓްގެ އިންސްޕެކްޝަންތައް   ފުޑް ކޮންޓްރޯލް   ސ ޕޯޓް   - މ ލެ 
 މ ލޭ ސ  ޕޯޓްގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރި ކ ބޯތަކެތި: 30ތ ވަލް 

 
 އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ކ ބޯތަކެތި 

ކްލިއަރެންސް   ބ ވަތް 
 ދެވުނު 

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު    ހިފެހެއްޓުނު ތަކެތި  ނައްތ ލެވުނު     
 ދޫކުރެވުނު 

 - - BAGS 109 1645254 ތަރުކ ރ  )ދ ގ ނ ( 

 - BAGS 1664 19 1039365 މޭވ  )ދ ގ ނ ( 

 CTN 116 CTN 100 CTN 504 570123 ކުކުޅު ބިސް )ކޭސް( 

ޕްރޮޑަކްޓް   ޑައިރ  
 1566570 )ދ ގ ނ ( 

1007 CTN + 6 

BAG 
100 CTN 5 CTN + 96 PCS 

ބ .އެމް.އެސް  
 ޕްރޮޑަކްޓްސް 

 )ދ ގ ނ ( 
852240 

2 CTN + 2805 

PCS + 2 PKG 

3402 CTN + 

2 PKG 
2924 CTN 

މަސް   އެއްގަމު 
 1230 3016 1160076 )ދ ގ ނ ( 

2839 CTN + 1440 

PCS 

 ސ  ފުޑްސް )ދ ގ ނ ( 
198028 

108 BTL + 1 

PKT 

354 CTN + 

108 BTL + 1 

PKT 
44 

ސްޓޭޕަލްފުޑްސް  
 )ދ ގ ނ ( 

903697 
11 CTN + 6 

BAG 

11 CTN + 73 
PSC 

5 CTN + 96 PCS 

ސަޕްލިމެންޓް    ފުޑް 
 - 28846 )ދ ގ ނ ( 

434 CTN + 
439 PSC + 6 

PKG 

2435 PCS + 435 

CTN 

ކ ބޯތަކެތި   އެހެނިހެން 
 )ދ ގ ނ ( 

7857996 

1432CTN+5 

4BAGS+3B 

UCKET+9B 

TL+4938PK 

G+564CTN+ 

73TRAY 

4599CTN+58 

33+9BTL+21 

36PKG 

4594CTN+3076PC 

S+117PKT+859B 

AGS+1158PKG 
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 އެހ ގައި ހިންގުނު ހަރަކ ތްތައް   ބޭރުގެ   5.4
 : ބޭރުގެ އެހ ގައި ހިންގުނު ޙަރަކ ތްތައް 31ތ ވަލް 

 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  އެކްޓިވިޓ ތައް 
ދުނިޔޭގެ ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމުގެ   .1

 ދުވަސް ފ ހަގަ ކުރުން. 
 7ގެ ދުވަސް ފ ހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވ ރޗުއަލް ރަން އެއް  ކ ބޯތަކެތ ގެ ރައްކ ތެރިކަމު

ރަސްމިއްޔ ތު    2022ޖޫން    21  – ރަންގެ ނިންމުމުގެ  މި  އަދި  ބޭއްވުނެވެ.  އަށް 
ކ ބޯތަކެތ ގެ  ހުޅުމ ލެ ސެންޓްރަލް ޕ ކްގައި ބޭއްވުނެވެ. އަދި ރަންގައި ބޭނުންކުރުމަށް  

ރޓް، ފެން އަޅ  ފުޅި އަދި ކޮފ  މަގު  ލޯގޯ ޖަހ ފައިވ  ޓ  ޝ   ހުގެރައްކ ތެރިކަމުގެ ދުވަ
 ތައްޔ ރުކޮށް ބެހުނެވެ. 

  ކޯސް   ގުޅޭ   ރައްކ ތެރިކަމ އި   ކ ބޯތަކެތ ގެ  .2
 . ފަރުމ ކުރުން 

ދެ   ލޯކަލް  ފެށުމަށް  ކޯހެއް  ގުޅޭ  ރައްކ ތެރިކަމ އި  ކ ބޯތަކެތ ގެ  ދިވެހިރ އްޖޭގައި 
ފަރުމ  ކުރުމުގެ  ކޮންސަލްޓަންޓް އ އި އިންޑިއ ގެ   ކޮންސަލްޓަންޓުންނ އި އެކު ކޯސް 
 މަސައްކަތް ދަނ  ކުރެވެމުންނެވެ. 

 ޓޯޓަލް ޑައެޓް ސްޓަޑ ޒް  .3
 

ސްޓަޑި   އެ  ޕްލޭންކޮށް  ހިންގުމަށް  އެއް  ސްޓަޑ ޒް  ޑައެޓް  ޓޯޓަލް  ދިވެހިރ އްޖޭގައި 
ލިޔެކިޔުންތައް ބޭނުންވ   ރ ވ ،  ގެންދ ނެގޮތް  ހަދ ދޭނެ      ކުރިއަށް  ފަރުމ ކޮށް 

ދަނ  ކޮންސަލްޓަންޓެއް   ފޮނުވ  މިހ ރު  އެދި ޕްރޮޕޯސަލް  ހޯދުމަށް  ކޮންސަލްޓަންޓެއް 
އަދި މި ސްޓަޑ  ކުރިއަށް ގެންދ ނެ ގޮތ އި މެދު     ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ. 

ކަންޓްރ    ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ  ކުއ ރޓަރސް،  ހެޑް  ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ  މަޝްވަރ ކުރުމަށް 
ގައި މި އޮތޯރިޓ ގެ ކަމ އި    2022ޑިސެންބަރު    8އޮފ ސް އަދި ސިއ ރޯ ހިއްސ ވ ގޮތަށް  

 ގުޅޭ މުވައްޒަފުންނ  އެކު އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 ފުޑް އެވެއަރނަސް މެޓ ރިއަލް  .4
 

ގުޅޭ   ރައްކ ތެރިކަމ އި  ކ ބޯތަކެތ ގެ  ގޮތުގައި  މެޓ ރިއަލްގެ  އެވެއަރނަސް  ފުޑް 
ފުރަތަމަ   ތައްޔ ރުކޮށް  ވ ޑިއޯތައް  ހޯދ   ފަރ ތެއް  ތައްޔ ރުކުރުމަށް  ވ ޑިއޯކޮޅުތަކެއް 
ޑްރ ފްޓް ލިބި އެރަނގަޅުކުރުމަށް ފޮނުވ  އަދި މިހ ރު ރަނގަޅު ކޮށްފައި ވ ޑިއޯތައްވަނ   

 ލިބިފައެވެ. 

ކެޕޭސިޓ  ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރ މް އޮން   .5
 ޑައެޓްރ  ސަޕްލިމެންޓްސް 

 

  - 22ޕްރޮގްރ މް އޮން ޑައެޓްރ  ސަޕްލިމެންޓްސް" ޓްރޭނިންގ    "ކެޕޭސިޓ  ބިލްޑިންގ
  22އަށް ބޭއްވުނެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ގައި އެމް.އެފް.ޑ .އޭ ގެ    2022އޮގަސްޓް    25

އަދި   ޓްރޭން    3މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުން  ސ ރވިސަސް  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 
 ކުރެވުނެވެ. 
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 އަހަރަށް ރ ވ ފައިވ  ކަންކަން   ވަނަ 2023  5.5

 އެކުލަވ ލުން.    އެސޯސިއޭޝަން  ނުވަތަ ގްރޫޕް  ކޮންސިއުމަރ .1

 ހެލްތު ސެޓްފިކޭޝަން ޔުނިޓް އަދި ފުޑް އިމްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ދިރިތި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރުން.  .2

ކ  .3 އެކުލަވ ލުން  ލޯކަލް  ޤަވ ޢިދު  ބަޔ ންކުރ   މިންގަނޑުތައް  ހުންނަންޖެހޭ  އުފެއްދުމުގައި  އުފައްދ ،    ( ބޯތަކެތި  ކ ބޯތަކެތި 

ބަންދުކޮށް، ރައްކ ކޮށް ގުދަންކުރ  ތަންތަނުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ރައްކ ތެރިކަމ އި ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔ ންކުރ   

 )ގަވ އިދު

 ތްތައް ގެންގުޅުމުގައި ސ ފުތ ހިރުކަމުގެ މިންގަނޑު އެކުލަވ ލ  އެންޑޯޒްކުރުން.  މަހ އި މަހުގެ ބ ވަ .4

 މިންގަނޑު ފައިނަލްކޮށް ތަންފ ޒުކުރަން ފެށުން.    ގޮތުގެ ކުރަންވ    ޢަމަލު ކުރުމުގައި ތައްޔ ރު ކ ބޯތަކެތި  ގޭގައި .5

 ޓޯޓަލް ޑައެޓް ސްޓަޑ  ޕްލޭން ތަންފ ޒުކުރަން ފެށުން.   .6

 ދިވެހިރ އްޖެއަށް އެތެރެކުރ  ކ ބޯތަކެތ ގެ ތެރެއިން ޕެސްޓިސައިޑް އަދި ވެޓެނަރ  ރެސިޑިޔު މޮނިޓަރ ކުރުން.   .7

ދިވެހިރ އްޖެއިން އ ޔޫއަށް އެކްސްޕޯޓުކުރ  މަހުގެ ބ ވަތްތަކުގެ ހިސްޓަމިން )އެޗް.ޕ .އެލް.ސ ( އެނަލިސިސް ހެދުން. )އ ޔޫގެ   .8

ބުނ  ގޮތުން ހިސްޓަމިން ހަދަން ޖެހެނ  އެޗް.ޕ .އެލް.ސ  މެތަޑްއިން ކަމަށްވ އިރު ރ އްޖޭގައި އެމެތަޑްއިން ޓެސްޓް    ގަވ އިދުގައި

 ކުރެވެން ނެތުމުން މިހ ރު ބޭނުންކުރ  މެތަޑްތަކުގެ ވެލިޑޭޓިންއަކަށް( 

 ކުގެ ކޮމްޕ ޓެންޓް އޮތޯރިޓ ތަކުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވ ލުން. ދިވެހިރ އްޖެއަށް ކ ބޯތަކެތި އިމްޕޯޓުކުރ  ގައުމުތަ  .9
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