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 c 

 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ 
މ ލެ،   

  ދިވެހިރ އްޖެ.
  

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2022

 ރިޕޯޓް ފެށުން 
 މިއީ  ،ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ހިނގ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވ ނީ މިއޭޖެންސީއ އި 2022މިއީ 

މިއޭޖެންސީެގ  ،ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ހިނގ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވ ނީ މިއޭޖެންސީއ އި 2022

މުވައްޒަފުންގެ ، އަހަރުތެރޭގައި ހިނގި ޚ އްސަ ކަންތައްތަކ އި، ދަށުން ހިނގ  ސެންޓަރުތަކުން މިއަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކ އި

ވ ރކްޝޮޕްފަދަ ، ސެމިނ ރތަކ އި، ޖަލްސ ތަކ އި، އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކ އި، މުވައްޒަފުންނަށްއައި ބަދަލުތަކ އި، ށ އިރަޖިސްޓްރީއަ

 މި އޭޖެންސީގެ ފަރ ތުން މީހުން ފޮނުވި ޓްރެއިނިންގ ތަކ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތެވެ.، ކަންތައްތަކ އި

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ހިންގުން  1.0
ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން "ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 30) މަސްތުވ ތަކެއްޗ  ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ  2011/17 ޤ ނޫން ނަންބަރު 

"ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް  ،ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ  އުފައްދަވައި 2012ޖެނުއަރީ  26އޭޖެންސީ" ގެ ނަމުގައި ވަކި އިދ ރ އެއް 

ން ސަރވިސަސް" އިން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް ޤ ނޫނީގޮތުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވ ނެ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝ  

ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް  ،ޖެންސީ" ކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައިސަރުކ ރުގެ އިދ ރ އަކީ "ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭ

ހ  ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަކ އި ފެސިލިޓީތައް ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވ ނީ  "ނޭޝަނަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ދަށުގައިވ  އެންމެ

އިން ފެށިގެން  2012މަރޗް  15ޖެންސީ" އިން ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސަވ ފައެވެ. މިގޮތުގެމަތިން އެންމެހ  މުވައްޒަފުން ޑްރަގް އޭ
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ސިޓީއިން  A/23/2012/29-188ސިވިލް ސ ވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ޖެންސީ އަށް ބަދަލު ކުރައްވ ފައިވ ކަން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭ

 ވަނި އަންގަވ ފައެވެ.

 ތަޞައްވަރު  1.1
 ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނ ކުރުމަށްޓަކައި މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މިންވަރު މަދުކުރުން.

 އަމ ޒު  1.2 
ސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މަ ،ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މްތައް ހަރުދަނ ކޮށް  ،ޕްރޮގްރ މ އިމަސްތުވ ތަކެތިން ސަލ މަތްވުމަށް ހިންގ  ޕްރިވެންޝަން 

 ނ ކުރުން.މީހުން އަނބުރ  މުޖުތަމަޢުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމ އި އެކު މަސްތުވ ތަކެތިން ސ ފު މުޖްތަމަޢުއެއް ބި 
 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  1.3
 ިމުއްދަތުގައ އި ޙ ލަތުތަކުގައި  މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމ އި ޕެޑްލްކުރުމ އި ޓްރެފިކްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އެކ

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން.

 ިމަސްތުވ ތަކެތި  ،ކ އިލުތަ މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމ  ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރުކަށި ޢަމަ ،މަސްތުވ ތަކެއްޗ  ގުޅިފައިވ  ކުށްކުށ އ

ޔ ސަތުތައް ސިއެކަމ  ދެކޮޅަށް ތަޢ ރަފްކުރ  ޤައުމީ  ،ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ

 ތަންފީޛުކުރުން.

 ްދ ރ ތަކުން ސަރުކ ރުގެ އި ،މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމ  ގުޅޭގޮތުން ސަރުކ ރުން ކަނޑައަޅ  ސިޔ ސަތުތައ 

 ތަންފީޛުކަރަމުންދޭތޯ ބަލަމުން ދިޔުން.

 ިމ ބެހޭ އެންމެހ  ކަ  ،މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ހިންގ  އެކެއެކި ޕްރޮގްރ މްތައް ހިނގ ގޮތް ބަލައ

 އިދ ރ ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުން.

 ީމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.އަނބުރ  މުޖުތަމައަށް  ގެނައު ،ނގަޅުކޮށްއެމީހުން ރަ ،މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މީހުންނަށް ފަރުވ ދ 

 ްއަމިއްލަ  ،ބ ރުލުން ހޯދުމ އިމަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުގެ އެއ

 ތް ކުރުން.ފަރ ތްތަކ  ގުޅިގެން މަސައްކަ އެ ،ފަރ ތްތަކުން ކުރ  މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވ  އެހީތެރިކަމ އި ލަފ ދީ

  ިފަރ ތްތަކެއްގެ މެދުގައި  މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ހުރިހައ

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމ ބެހޭ ހުރިހ  އިދ ރ ތަކ  ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.

 ެމަޢުލޫމ ތު  ،އިއެކިއެކި ޕްރޮގްރ މްތައް ދިވެހިރ އްޖޭގައި ހިންގުމ  ،އްޗ ގުޅޭ ބޭރުގެ އިދ ރ ތަކ  ގުޅިގެންމަސްތުވ ތަކ

 ދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ހޯ އެމީހުންގެ މަޢުލޫމ ތ އި ތަޖުރިބ އިން ދިވެހިރ އްޖެއަށް ފައިދ އ އި މަންފ އ އި އެހީ ، ޙިއްސ ކުރުމ އި
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މައިގަނޑު  ޔުނިޓް އަދި ސެންޓަރުތަކުން ކޮށްފައިވ  /ސެކްޝަން /ން ޝަ ޑިވި  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ  2.0
 އް މަސައްކަތްތަ 

 ސަޕޯޓް ސަރވިސް ޑިވިޝަން  2.1
ސީގެ އިމ ރަތްތައް ޖެންންގެ މެންޑޭޓު ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިންސ ނީ ވަސީލަތް ހޯދުމ އި، ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމ އި މިއޭޝަމިޑިވި

މ އި ސެންޓަރުތަކަށް ންސީގެ އެހެނިހެން ސެކްޝަން / ސެންޓަރު އަދި ޔުނިޓްތަކަށް ސަޕޯޓް ދިނުޖެއިދ ރީ ގޮތުން މި އޭ  ،ބެލެހެއްޓުމ އި

ށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހ  ޖެންސީން ކުރ  ދަތުރުތައް މެނޭޖްކުރުމަބޭނުންވ  ތަކެތި ހޯދުމ އި އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްގީ ކުރުމ އި މިއޭ

 މިޑިވިޝަން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކ އި ޔުނިޓުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން  -

  ްއެގްޒެކިއުޓިވް ޔުނިޓ 

  ްޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓ 

  ްއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓ 

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  -

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން -

 

 ސެކްޝަން   އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  2.1.1

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް 

  ެގްރީންގޭގB  ެކްބިލްޑިންގއިން ދެފްލޯ ބްލޮކްގެ އިމ ރ ތް ބައުވެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ހ ލަތުގައި ވުމުން، ސީޓްރ

 ހަމަޖައްސ ދެވުނެވެ. ކުއްޔަށްހިފ  މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރެވި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒ މް

  ެގްރީން ގޭގA  ްކަތް ކުރެވޭނެ ޓްރީޓްމަންޓް އަދި އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައް ށްމަރ މ ތުކޮ  ބްލޮކ

 އިންތިޒ މް ހަމަޖައްސ ދެވުނެވެ.

  ްނ އެކު މަސައްކަތް ވ ރކް ސްޓޭޝައަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް  100އެންޑީއޭގެ ސްޓަކްޗަރ އަށް ގެނެވުނު ބަދަލ އި ގުޅިގެނ

 ކުރެވޭނެ އިންތިޒ މް ހަމަޖައްސ ދެވުނެވެ.

  ްގ އިމްކުރެވި، މަރުކަޒެއްރީހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވ ދޭ އ  އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި އިންޑިޔ  ސަރުކ ރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުނ 

 ވެ.ހުރިހ ވަސީލަތ އެކު ސެންޓަރު ހުޅުވ  ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މްތައްވަނީ ފަށ ފައެ

  ހޯލެއް އަދި  ރޕަސްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީ.އެސް.އ ރުގެ ދަށުން ހުޅުމ ލޭ ހ ފްވޭ ހައުސްގެ ފީމޭލް، މޭލް އެކަމަޑޭޝަން، މަލްޓި ޕ

 ށް އެތަން އަލުން ހުޅުވުމަށްފަހު ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މްތައް ފެށުނެވެ. މިސްކިތެއް ބިނ ކޮ 
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  ޭހުސްކޮށް ޑިޓޮކްސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކްސިފިކޭޝަން ފެސިލިޓީތީ ޑިޓޮ ވަގުހިނގަމުންދިޔަ ވަނަ ފޭސްގައި  02ހުޅުމ ލ

 ވެ.ފައިވ  ރިމ ންޑްސެންޓަރަށް ތަކެތި ބަދަލު ކުރެވުނެ ކުރެވިގ އިމު ކ.ގުޅީފަޅުގައި

 ެދު އެގްރިމެންޓްގައި ބިން ހަމަޖެހި މި އެޖެންސީ އ އި އެޗްޑީސީއ  ދެމެންޓަރެއް ގ އިމުކުރުމަށްޓަކައި ހުޅުމ ލޭގައި ވެލްނަސް ސ 

 ސޮއެކުރެވުނެވެ.

   ްމ ރ ތް އިސެންޓަރުގެ ޑިޓޮކްސް ކ. ހިންމަފުށީގައި ޤ އިމްކުރެވިފައިވ  ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަނ

 ވެ.ނެ މަރ މ ތުކުރެވު

 ެދަތިތަކެްއ ށް ރުމަމުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކު ،ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ހިނގަމުންދ  ގ. ގްރީންގެ އިމ ރަތް ބައުވ

 ޒ މް ހަމަޖައްސ  ކުރެވޭނެއިންތިމަސައްކަތް  ނަށްމުވައްޒަފުން ،ކުއްޔައްނަގ  ފްލޯ ބިލްޑިންގއިން ދެ ސީޓްރެކްސް ،މުންދިމ ވު

 ވެ.އެއިމ ރ ތައް ބަދަލު ކުރެވުނެ 

 

 އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ޔުނިޓް  . 2.1.1.1
ންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑ އި، މަސްތުވ ތަކެތި ކޮއެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ޔުނިޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ 

ކެޓިވް އޮފިސަރގެ ފަންޑުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން މި އޭޖެންސީގެ ޗީފް އެގްޒެ

 ސެކްރެޓޭރިއޭޓްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގ  ބެލެހެއްޓުމެވެ.

 ނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ބޯޑު ނޭޝަ 

އްދ ގެ )ހ( ގައިވ  ވަނަ މ  29)މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ  2011/17ޤ ނޫނު ނަންބަރު  ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑަކީ 

ޖެންސީގެ އޭ މިވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު  2022. )ދިހައެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވ  ބޯޑެކެވެ 10ގޮތުގެ މަތިން 

 މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ މައުލޫމ ތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 އިދ ރ ތައް  ކުރައްވ   ތަމްސީލު  މެންބަރުންނ އި  ބޯޑު  އެޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް  އަހަރު  ވަނަ  2022 :1 ތ ވަލު 

 ބޯޑުގެ މެންބަރުންނ އި ތަމްސީލްކުރައްވ  އިދ ރ ތައް 

 އޮފީސް  މަޤ މް  ނަން  #

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފ ޟިލް ޝަމ އު ޝަރީފް ޗެއަރމަން  1

ޕަރސަން އަލްއުސްތ ޛް  އަޙުމަދު ވައިސް ޗެއަރ 2
 މަޢުރޫފު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީސް  ޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރޑެ

 ހޯމްއެފެއ ޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް  ޖެނަރަލް ޑިރެކްޓަރ  އަލްފ ޟިލ  ހުނ ނ  ލަތީފް މެންބަރު  3

 މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް  ކ ނަލް  މެންބަރު ކ ނަލް އިބްރ ހިމް ހިލްމީ  4
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ދު އަހްމަ މެންބަރު ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް 5
 ޝ ކިރު 

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް 

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް  އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރ ހީމްއަލްފ ޟިލް މެންބަރު  6
 ކަސްޓަމްސް 

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް  އަލްފ ޟިލް ޙުސެއިން ރަޝީދު މޫސ މެންބަރު  7
 ސްކޫލް ހެލްތް 

 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޑެޕިއުޓީ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް  އިބްރ ހިމް އަޝްރަފް އަލްފ ޟިލް މެންބަރު  8
 އިމިގްރޭޝަން 

 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު،ސްޕޯޓްސް އެންޑް  ކޮންސަލްޓެންޓް  އަލްފ ޟިލ  ސައުދަތު އަފީފް މެންބަރު 9
 ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 

 ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރ މަސްތުވ ތަކެއްޗ   ޖަރނީ ޖަމްޢިއްޔ  މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދުއްސައްތ ރު  10
 އަމިއްލަ ޖަމ ޢަތެއް

 

 ގެ ބަދަލުގައި ބޯޑުގެ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދެއްވި މެންބަރު ކ ނަލް މުހައްމަދު ސަލީމް

ގައި ވަނީ  2022ޖޫން  7މް ޙިލްމީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ތަމްސީލު ކުރުމަށް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކ ނަލް އިބްރ ހި

 އައްޔަން ކުރައްވ ފައިއެވެ.  

 ކުރައްވަމުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ތަމްސީލު

މަންޓް  ތަމްސީލު ގެންދެއްވި އަލްފ ޟިލ  މަރްޔަމް ޒޫނ  ބަދަލުގައި  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރ

 ރައްވ ފައިއެވެ. ގައި ވަނީ އައްޔަންކު 2022ނޮވެމްބަރ  13ބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް ސައުދަތު އަފީފް ކުރައްވ  މެން

 

 

 

 ތަފްސީލް  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބޯޑުގެ  ބޭއްވު  އަހަރު  ވަނަ  2022 :2 ތ ވަލު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބޯޑު ބައްދަލުވުންތައް  2022

 އަދަދު  ތަފްސީލް  #

 17 ކުރެވުނު ބޯޑު ބައްދަލުވުންތައްތ ވަލް  1
 16 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  2
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 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ބޯޑުން ކުރެއްވި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް 

 ިވެ.ވުނެ ބަދަލުތަކ އިއެކު ފ ސްވެކުރެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ އައު ޓީ.އޯ.އ ރް ބޯޑު މެންބަރުން ފ ހަގަކުރެއްވ 

 ޯލުތަކ އިއެކު ވި ބަދަ ރޭޖް އަދި ޓްރ ންސްޕޮޓޭޝަންގެ އެސް.އޯ.ޕީ ބޯޑު މެންބަރުން ފ ހަގަކުރެއް ޔޫރިން ސ މްޕަލް ކަލެކްޝަން، ސްޓ

 ވެނެވެ. ފ ސްކުރެ 

  ުގައި މެއްގެ ގޮތުކަނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރ  ހުރިހ  ކައުންސެލަރުންނަށް ކްލިނިކަލް ސުޕަވިޝަން އަކީ މަޖުބޫރ

 ނިންމުނެވެ. 

 ިއެއްގޮތަށް ގިނަވެގެން ސ.ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ސެންޓަރގެ އިންހައުސް ކެޕޭސިޓީއަކީ ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުންގެ އިރުޝ ދ އ 

  ނެވެ. ކްލައިންޓުންކަމަށް ނިންމެވު 60

 ީއިން ރަގް އޭޖެންސީ ނޭޝަނަލް ޑްތަކެތި ބޭނުންކުރ  ފަރ ތްތަކަށް އ އި އެމް.ޓީ.ސީ އ އި ދެމެދު ވެވޭ މަސްތުވ   ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް މުގެ ގޮތުން ދެމުން ގެންދ  ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މް ފުރިހަމަކޮށް މުޖުތަމައ އި ގުޅޭ ފަރ ތްތައް، މުޖުތަމަޢުއަށް އަހުލުވެރި ކުރު 

 ފ ސްކުރެވުނެވެ. .އޯ.ޔޫ ޕްރޮގްރ މަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެމްއިން ހިންގ  ރީއިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް އ ފްޓަރކެއަރގެ އޭޖެންސީ 

  ީވުނެވެ. ކުރެފ ސް ބޯޑު މެންބަރުން ފ ހަގަކުރެއްވި ބަދަލުތަކ އިއެކު ކްލިނިކަލް ސުޕަވިޝަން އަށް ތައްޔ ރުކުރެވިފައިވ  ޕޮލިސ 

  ީވުނެވެ.ފ ސްކުރެ ކު ހެދިފައިވ  އެމް.އޯ.ޔޫ އި އެއ އި ޒިކުރ  އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖްއ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސ   

  ުނެވެ. ރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމެވުރަށް ރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  ކ 

  ްދޫ، ވ.އަތޮޅު )މުޅި ރަށެއް ކަނޑައަޅ ފައިވ ތީ ހއ.އިހަވަންދޫ، ބ.ކެން  5ފ ހަގަކޮށް ޕްރިވެންޝަންއަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސްއިނ

 ހިދުމަތްތަށް ފެށުމަށް ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރުވ ގެތ.ވޭމަންޑޫ، އަދި ގ.ގެމަނަފުށި ހިމެނޭ ގޮތަށް މިރަށްރަށުގައި ، އަތޮޅު(

 ވުނެވެ. މެއް ދިނުމަށް ބޯޑުން ފ ސްކުރެއިސްކަ

  ަވުނެވެން ޕްރޮގްރ މް ބޯޑުން ފ ސްކުރެ ރީއިންޓަގްރޭޝ. 

  ްވުނެވެ. ބޯޑުން ފ ސްކުރެއަލަށް އެކުލަވ ލެވުނު އެސެސްމެންޓް ޓޫލްސްތަށ 

  ޛް ޢިމ ދު ސޯލިހު އ އި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މައްސޫލިއްޔަތު ސ.މަރަދޫފޭދޫ އެވަރެސްޓް، އަލްއުސްތ 

 ނެވެ. ހަވ ލުކުރެއްވުމަށް ނިންމެވު

 ިމަފުށީ ސެންޓަރުގައި ފައިވ  އަންހެނުންނަށް ހ އްސަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމ އި ގުޅިގެން ކ.ހިންހުޅުމ ލޭގައި ގ އިމުކުރެވ

 ނެވެ. ޓަރު ބަންދުކުރުމަށް ނިންމެވުހިންގަމުން ދިޔަ އަންހެނުންނަށް ހ އްސަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެން

  ްދުމަތް ދެވޭނެ ޚިންގެ ސެންޓްރަލް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަކ. ގުޅީފަޅުގައި ގ އިމުކުރެވިފައިވ  ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމ ންޑް ސެންޓަރުގެ އިތުރުނ

 ނެވެ. ނިންމެވުސެންޓަރެއްގެ ގޮތަށް ހިންގުމަށް 

  ުނެވެ.ންމެވުނިއިއްތިފ ގުން ފ ސްވެފައިވ ކަމަށް ބޯޑުގެ ހުރިހ  މެންބަރުންގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލ 



   

 

 I 89 10  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 މަސްތުވ ތަކެތި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤައުމީ ފަންޑުގެ ގަވަރނިން ބޯޑު 

އްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ )މަސްތުވ ތަކެ 2011/17މަސްތުވ ތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ ފަންޑުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑަކީ ޤ ނޫނު ނަމްބަރު 

  ޑެކެވެ.މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވ  ބޯ 7މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދަވ ފައިވ  ބޯޑެކެވެ. މިއީ ވަނަ  172

 ވިފައިވެއެވެ.ބައްދަލުވުން ބޭއް 02 ގެވަނަ އަހަރު މަސްތުވ ތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ ފަންޑުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު  2022

 

 ތަފްސީލް  ގެ ބޯޑު  ގައުމީފަންޑް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ  ތުވ ތަކެތި މަސް  އަހަރު  ވަނަ  2022 :3 ތ ވަލު 

  

 ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

  ިހުންނަވ  ޗީފް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ އެންމެހ  ކަންކަމެއްވެސް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވ  ފަރ ތަކީ އެ އިރެއްގައ

ގެ އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެވެ. ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއް ނެތް ހ ލަތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ 

 ބޯޑުން ކަނޑައަޅުއްވ  މުވައްޒަފެއް " އެކްޓިންގ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައެވެ.

 2022 ުފެށުނުއިރު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަދު ވަނަ އަހަރ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް  15ބޯޑުގެ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ގައި ބޭއްވުނު  2022ރަމީޒް އެވެ.  ޖަނަވަރީ 

ދު ރަމީޒް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ އެކްޓިން ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިޔަތުން ވަކިކޮއްދިނުމަށް އަލްފ ޟިލް މުޙައްމަ

އިން އެން.ޑީ.އޭގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ގެ މަސައްކަތްތަށް ބެއްލެވުމަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ  2022ޖެނުއަރީ  18އެދިވަޑައިގެންފައިވުމ އި އެކު، 

ލްފ ޟިލް މަރިޔަމް ޙ ލިދ  ހަމަޖައްސަވ  އަދި ޕްރޮގްރ މްތަކ އި ޓްރީޓްމެންޓް މަސައްކަތްތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަ

ޕިއުޓ އޮފް ހެލްތް އަލްފ ޟިލ  ޞަފިއްޔ  މުޙައްމަދު ވަނީ ހަމަޖައްސަވ ފައިއެވެ. އަދި މިއ އި އެކު އެންޑީއޭ އޯވަރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑެ

ލްފ ޟިލް ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފ ޟިލް މަރިޔަމް ޙ ލިދ  ވަނީ ހަމަޖައްސަވ ފައިއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެންޑީއޭ ބޯޑުގެ ޗެއ ރމަން އަމި

 އި ތަމްސީލްކުރައްވ  އިދ ރ ތައް މަސްތުވ ތަކެތި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގައުމީފަންޑް ބޯޑު މެންބަރުންނ  

 އިދ ރ   މަޤ މު  ނަން  #

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް ޗެއަރޕަރސަން އަލްފ ޟިލް އަޙްމަދު ޢ ދިލް  1

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް މެންބަރު އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ރަޝީދު  2

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  ނައިބު  ހެލްތް މިނިސްޓަރ އޮފް  މެންބަރު އަލްފ ޟިލް ޝަމ ޢު ޝަރީފް 3

 ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މިނިސް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބް  މެންބަރު އަލްފ ޟިލް އަޙްމަދު އިމ ން މޫސ  4

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީސް  ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ މެންބަރު އަލްއުސްތ ޛް އަޙްމަދު މަޢުރޫފް  5

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއ ޒް ރަލް ޑިރެކްޓަރ ޖެނަ މެންބަރު އަލްފ ޟިލ  ހުނ ނ  ލަޠީފް  6

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް އަލްފ ޞިލް އަބްދުއްރަޝީދު އިބްރ ހީމްމެންބަރު  7



   

 

 I 89 11  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ޝަމ ޢު ޝަރީފް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެވ ފައެވެ. 

 18  ީއްކަތްތަކެއް ބޭފުޅުން ހަވ ލުމުށް ފަހު ވަނީ ގިނަ މަސަ 3ންސީގެ މަސައްކަތްތަކ އި ގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެ 2022ޖެނުއަރ

.ހިތަދޫ ގައި ޤައިމުކޮއްފައިވ  ސކުރެވިފައިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ސ.ހުޅުމީދޫގައި ޤ އިމުކޮއްފައިވ  ވިލުނު ސެންޓަރ ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން، 

 ފައިވެއެވެ. ހިތަދޫ ސެންޓަރ އިމ ރަތް ހިތަދޫގެ ކުރީގެ ހޮސްޕިޓަލް އަށް ބަދަލުކުރެވިސެންޓަރުގައި މެތަޑޯން ފަރުވ  ފެށި އަދި 

  20  ޓިވް އޮފިސަރުގެ ގައި ބޭއްވުނު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ބޯޑުގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެ 2022އޮކްޓޯބަރ

ވެ. އަދި  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ޢިމ ދު ސޯލިހު އ އި ހަވ ލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ނިންމ ފައިއެ މައްސޫލިއްޔަތު ސ.މަރަދޫފޭދޫ އެވަރެސްޓް، އަލްއުސްތ ޛް

 ފައިވެއެވެ. ގައި ވަނީ ހަވ ލުވެ  2022ނޮވެމްބަރ  1އޭޖެންސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މައްސޫލިއްޔަތު ތަކ އި ރަސްމީކޮށް 

  ެލުވުމަށްފަހު ނޭޝަނަލް  ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަސްއޫލިޔ ތުތަކ އި ހަވ  އަލްއުސްތ ޛް ޢިމ ދު ސޯލިހު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގ

ނީ ޚިދުމަތް ދިނުން ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ދަށުން ހުޅުމ ލޭގައި ހިންގ  ހ ފްވޭ ހައުސްގެ ބައެއްގައި އަންހެނުންނަށް ހ އްސަ ސެންޓަރެއް ވަ 

އަދި  ،ކޮއްދެއްވ އި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ވެބަސައިޓް ވަނީ ލޯންޗް ގަ 2022ޑިސެމްބަރ  26ފައްޓަވ ފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 

ވ  ދެއްވ ފައިވ  ބިމ އި ހުޅުމ ލޭގައި މި އެޖެންސީ ގެ ވެލްނަސް ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އިން ހަމަޖައްސަ

 އެވެ. ވުމުގައި ވަނީ ސޮއި ކުރައްވ ފަހަވ ލުވެ އެއްބަސް

 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް . 2.1.1.2

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 ެމަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސ އަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އަންނަ ފަރ ތްތަކަށް ބޭނުންވ  ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގ

ތައް އެންޓްރީ ކުރެވި ފޮނުވަންޖެހޭ ޑިވިޝަން/ ސެކްޝަންތަކ އި ރޫޓުކޮށް އިތުރުން އެކިތަންތަނުން މި އެޖެންސީއަށް އަންނަ ލިޔެކިޔުން 

ހައި ބެލެހެއްޓުނެވެ. އަދި ޖެމްސް އަދި އޮފީސް މެއިލްއަށް އަންނަ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ގުޅުންހުރި ޑިވިޜަންތަކަށް ރޫޓްކުރުމުގެ އެންމެ

ލިޔެކިޔުންތައް  16273ވަނަ އަހަރު ޖުމަލް  2022އެގޮތުން ންނެވެ. މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޔުނިޓު

 )ސިޓީ/މެމޯ/ފޯމު( އެންޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ީހޯދ  އެބިލުތަކުގެ ފޯމު  .އ ރު.ސ ފެރ ބިލުތައް.ޓީމިއޭޖެންސ އިން ހޯދޭ ޔޫޓިލިޓ ސް ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުނި އުކުމުގެ ބިލްތަކ އި ޑ

 ތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ބ ކ ޖެހުން އަދި ބިލަށް ފައިސ  ދެއްކުމުގެ މަސައްކަސެޓު ހަދ  ބަޖެޓުން 

 ުން ހުއްދަ ހޯދ ، މިއެޖެންސ އ އި މިެއޖެންސ ގެ ދަށުން ހިންގ  ސެންޓަރުތަކުގެ މެޝިނަރޒް މަރ މ ތުކުރުމަށް ފޯމުސެޓް ހަދ ، ބަޖެޓ

ނަވ  ޝަން ޙަވ ލުވެ ހުންހެދުމަށް އަދި މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމަށް ސެކްވެންޑަރ ކްރިއޭޓްކޮށް ޕީ.އޯ ތައްޔ ރުކުރުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން 

 ފަރ ތަކ އި ޙަވ ލުކުރެވުނެވެ.



   

 

 I 89 12  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތަކ އި މިއެޖެންސ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނަށް ފިނިހިތްޕެވުން ތައްޔ ރުކޮށް އެކަމ އި ގުޅިގެން ކ

 ކުރެވުނެވެ. 

 ްޖެންސ ގެ މިއޭ މ އި،ފުކޮށް ބެލެހެއްޓުވ  ވެހިކަލް )ކ ރު، ވޭން އަދި ޕިކަޕް( ދުއްވުމ އި އެ ވެހިކަލްތައް ދޮވެ ސ  އެއްގަމުގައި ދުއ

ދެއްކުމަށް ބަޖެޓަށް  ސ ރޯޑު ވ ދިނަސް، އަދި އިންޝުއަރެންސް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހަމަވުމުގެކުރިން ފައި،  ވެހިކަލްތަކުގެ އަހަރީ ފީ

 ފޮނުވުނެވެ. 

  ނަ ބިލްތަކުގެ މަސައްކަތް އިން އެއްގަމ އި ކަނޑުމަގުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް އިންތިޒ މުކުރުމ އި ދަތުރުތަކ އި ގުޅިގެން އަންމިއޭޖެންސ

 ކުރެވުނެވެ. 

 

 . އެސެޓް އެންޑް ސްޓޮކް ޔުނިޓް 2.1.1.3
 

ޓަރސް ތަކުގެ ތަކެތި އެންޑީއޭގެ ސްޓޮކަށްހޯދަން ބޭނުންވ  ތަކެތި ހޯދުމ އި، ސެކްޝަންތަކުން ރިކުއެސްޓަށް މުދަލ އި ތަކެތި ހޯދ  ސެން

 މަސައްކަތް ކުރުމ އި ނީލަން  ކަނޑުބޯޓުން ނުވަތަ އެއަރފްރައިޓްކޮށް ފޮވުމުމ އި ސްޓޮކުން މުދ  ދޫކުރުމ އި އަޕްޑޭޓްކުރުމ އި އިންވެންޓްރީގެ 

 ކިޔަންޖެހޭ ތކެތި ނީލަން ޕޯޓަލްއިން އޮންނަ އުސޫލުގެމަތިން ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.   

 

 ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް  . 2.1.1.4
ތަކ އި ސެންޓަރުތަކުން ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަންގެ މެންޑޭޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ސެކްޝަން

އަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ފޯރުކޮށްދެމުންދ  ޙިދުމަތްތަށް މެދުނުކެނޑި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވ  މުދަލ އި ޙިދުމަތްތައް މިއެޖެންސީ

ގައި ލުވި ދުވެއްޔެއް ހަވަނަ އަހަރަކީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަންގެ ހިންގުން ހަރުދަނ ވެ، މަސައްކަތްތައް  2022ދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ. 

 މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވ  2022މިގޮތުން، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން އިން  ކުރިޔަށް ދިޔަ އަހަރެކެވެ.

 ތަފ ސް ހިސ ބް؛

 ޕްރޮޖެކްޓައް 

 ޕްރޮޖެކްޓުތައް  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  އަހަރު  ވަނަ  2022 :4 ތ ވަލު 

އަހަރު ެތރޭަގއި  އަގު  ފަންޑު/ަބޖެޓް މުްއދަތު  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ަނން  #
 ޚަަރދުވި ަފއިސ  

ޕްރޮޖެކްޓް 
ހިނގ ދިޔަ 

 ގޮތް 

އިތުރު 
 ތަފްސީލް

ވިލުނު ސެންަޓރު ހުުޅވުމަށް  1
 ބޭނުންތަކެތި ޯހދުން 

05 
 ދުވަސް

ގަަވރަމންޓް އޮފް 
 މޯލްޑިްވސް 

2،246،951.25
 ރުފިޔ  

2،246،951.25 
 ރުފިޔ  

ޕްރޮޖެކްޓް 
 ނިމިފައި 

-  
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ސެންަޓރުަގއި  ހިންމަފުށީ 2
ކުރަންހުރި މަރ މ ތުތަކުގެ 

 މަަސއްކަތް 

45 
 ދުވަސް

ގަަވރަމންޓް އޮފް 
 މޯލްޑިްވސް 

477،795.00 
 ރުފިޔ  

477،795.00 
 ރުފިޔ  

ޕްރޮޖެކްޓް 
 ނިމިފައި 

-  

ހ ފްވޭ ހަުއސް ަމރ މ ތު  3
 މަަސއްކަތް 

21 
 ދުވަސް

ގަަވރަމންޓް އޮފް 
 މޯލްޑިްވސް 

ޕްރޮޖެކްޓް  448,418.16 448,418.16
 ނިމިފައި 

-  

 01 ހ ފްވޭ ހަުއސް އަލުން ުހޅުުވން  4
 ދުވަސް

ގަަވރަމންޓް އޮފް 
 މޯލްޑިްވސް 

861,477.64 
 ރުފިޔ  

861,477.64 
 ރުފިޔ  

ޕްރޮޖެކްޓް 
 ނިމިފައި 

-  

 20 ގ.ްގރީްނގޭ މަރ މ ތުކުުރން  5
 ދުވަސް

ގަަވރަމންޓް އޮފް 
 މޯލްޑިްވސް 

436،720.00 
 ރުފިޔ  

436،720.00 
 ރުފިޔ  

ޕްރޮޖެކްޓް 
 ނިމިފައި 

-  

ހިންމަފުށީ ސެންަޓރުގެ  6
 ހޮޅިލައިން މަރ މ ތުކުރުން 

79 
 ދުވަސް

ގަަވރަމންޓް އޮފް 
 މޯލްޑިްވސް 

841،481.00 
 ރުފިޔ  

841،481.00 
 ރުފިޔ  

ޕްރޮޖެކްޓް 
 ނިމިފައި 

-  

 

 އެގްރީމެންޓްތައް 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ފަރ ތަކ އެކު އެގްރިމެންޓްތަކުގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ. ތަފްސީލް  26ވަނަ އަހަރު  2022

 ފަހުމުނ މ ތައް  އެގްރީމަންޓްތަކ އި  ސޮއިކޮށްފައިވ   :5 ތ ވަލު 

އެގްރިމަންޓް  އެގްރީމަންޓްގެ ނަން  #
ކުރެވުނު 
 ތ ރީޚް 

އެގްރިމަންޓްކުރެވުނު  އެގްރިމަންޓް ކުރެވުނު ކަންތައް 
 ފަރ ތްތައް 

އެގްރީމަންޓްގެ 
 މުއްދަތު

މަލްޓި ޑްރަގް ވަން ސެޓަޕް  1
ކިޓްސް  ޓެސްޓިންގ

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

ޖޫން  06
2022 

މަސް  6މިއެޖެންސީގެ ލެބޯޓްރީއަށް 
މަލްޓި ޑްރަގް  12,000ދުވަހަށް ބޭނުންވ  

ވަން ސެޓަޕް ޓެސްޓިންގ ކިޓްސް 
 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

 6Aޕްރިމިއަމް 
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 

 ލިމިޓެޑް 

 ދުވަސް  22

ގަގަން ކްލިނިކުގައި މެޑިކަލް  2
އެސިސްޓެޑް ޓްރީޓްމަންޓެއްގެ 
ގޮތުގައި ބޭނުންވ  

ބެޕްރޮނޯފިން 
 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

01 
ނޮވެމްބަރ 

2022 

ގަގަން ކްލިނިކުގައި މެޑިކަލް އެސިސްޓެޑް 
ޓްރީޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންވ  

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން ބެޕްރޮނޯފިން 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ 
 އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ދުވަސް  30

ގަގަން ކްލިނިކަށް ބޭނުންވ   3
މެތަޑޯން ހައިޑްރޯ ކްލޮރައިޑް 

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

މ ރިޗް  16
2022 

ގަގަން ކްލިނިކަށް ބޭނުންވ  މެތަޑޯން 
 ހައިޑްރޯ ކްލޮރައިޑް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ 
 އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ދުވަސް  10

ޖޫން  01 ކޭޓެރިންގް ހިންމަފުށި  4
2022 

ގް ކ.ހިންމަފުށީގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ޑްރަ
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 
 2ސެންޓަރަށް ކޭޓެރިންގްގެ ޙިދުމަތް 

 އަހަރު ދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ބްރަދ ރސް 
 ކޭޓެރިންގް 

 އަހަރު  2

ހިންމަފުށި ސެންޓަރަށް  5
 ފެންވަރ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ޖުލައި  10
2022 

ގް ކ.ހިންމަފުށީގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ޑްރަ
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 

 ފެންވަރ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުންސެންޓަރަށް 

 ދުވަސް  60 ޕްރިސް ވޯޓަރ
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ހިންމަފުށި ސެންޓަރަށް  6
 ފެންވަރ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 

08 
ސެޕްޓެމްބަރ 

2022 

ގް ކ.ހިންމަފުށީގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ޑްރަ
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 

 ފެންވަރ ފެން ފޯރުކޮށްދިނުންސެންޓަރަށް 

 ދުވަސް  115 ޕްރިސް ވޯޓަރ

ގ.ގްރީންގޭގެ ސެކިއުރިޓީ  7
 ބެލެހެއްޓުން 

ޖުލައި  01
2022 

އަހަރު ދުވަހުގެ  1ގ.ގްރީންގެއަށް 
ޙިދުމަތް މުއްދަތަށް ސެކިއުރިޓީގެ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އޭ.ޖޭ 
އެންޓަރޕްރައިސަސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އަހަރު  1

 15 ހ ފްވޭ ހައުސް ކޭޓެރިންގް  8
ނޮވެމްބަރ 

2022 

ހ ފްވޭ  ހުޅުމ ލޭގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ 
 އަހަރު 1ކޭޓެރިންގްގެ ޙިދުމަތް  ހައުސްއަށް

 ދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ބެސްޓް 
ސެލެކްޝަން 

 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް

 އަހަރު  1

ހ ފްވޭ ހައުސްގެ އިމ ރ ތައް  9
 ބަދަލު ގެނެސް މަރ މ ތުކުރުން 

ޖުލައި  23
2022 

ހ ފްވޭ  ހުޅުމ ލޭގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ 
ހައުސްގެ އިމ ރ ތައް ގެންނަންޖެހޭ 

 ބަދަލުތައް ގެނައުމ އި މަރ މ ތު ކުރުން

 ދުވަސް  21 މަ ބްރަދަރސް 

ޖޫން  05 ރިމ ންޑް ކޭޓެރިންގް  10
2022 

ޑް ކ.ގުޅީފަޅުގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ރިމ ން
 1ސެންޓަރަށް ކޭޓެރިންގްގެ ޙިދުމަތް 

 އަހަރު ދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ބެސްޓް 
ސެލެކްޝަން 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އަހަރު  1

ޔޫރިންގެ ސެކަންޑް ސ މްޕަލް  11
 ޓެސްޓް ކުރުން 

ޖޫން  27
2022 

ނެގޭ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ވިސްއިން 
ޔޫރިންގެ ސެކަންޑް ސ މްޕަލް ޓެސްޓް 

އަހަރު ދުވަހަށް  1ކުރުމުގެ ޙިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ލެބް މޯލްޑިވްސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އަހަރު  1

ޖޫން  26 ވިލުނު ކޭޓެރިންގް  12
2022 

 ސ.ހުޅުމީދޫގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ޑްރަގް 
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ 

ސެންޓަރަށް ކޭޓެރިންގްގެ  ރިހެބިލިޓޭޝަން
 އަހަރު ދުވަހަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  1ޙިދުމަތް 

ބެސްޓް 
ސެލެކްޝަން 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އަހަރު  1

ގްރީންގޭގެ ދިޔަދޮވި  13
 ބަދަލުކުރުން 

22 
ނޮވެމްބަރ 

2022 

 ގ.ގްރީންގޭގެ ބީ ބްލޮކްގައި ދިޔަދޮވިލުމަށް
 ހަރުކުރެވިފައިވ  ނަލަފިލ ތައް ބަދަލުކޮށް 
ހަލ ކުވެ ނެއްޓިފައިވ  ދިޔަދޮވިތައް 

 ބަދަލުކުރުން 

އިޒ ން 
 އިންވެސްޓްމެންޓް 

 ދުވަސް  06

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ  14
 ފޮޅ  ސ ފުކުރުން 

ޖެނުއަރީ  23
2022 

ގ.ގްރީންގޭގެ އިމ ރ ތ އި ސީޓްރެކް 
އަހަރު ދުވަހުގެ  1ފްލޯ  2ބިލޑިންގް ގެ 

މުއްދަތަށް ފޮޅ  ސ ފުކުރުމުގެ ޙިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އެސްޓޮނިޝް 
ކްލީނިންގް ކޮމްޕެނީ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އަހަރު  1

ހ ފްވޭ ހައުސްއަށް ބޭނުންވ   15
މެޑިކަލް ތަކެތި ސަޕްލައި 

 ކޮށްދިނުން 

އޮކްޓޯބަރ  19
2022 

ހ ފްވޭ  ހުޅުމ ލޭގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ 
ލް ހައުސް އަލުން ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވ  މެޑިކަ

 ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް 
 އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ދުވަސް  30

މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވ   16
އައިޓީއ އި ގުޅުން ހުރި ބައެއް 

 ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

މ ރޗް  27
2022 

މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވ  އަިއޓީއ އި 
ގުޅުން ހުރި ބައެއް ތަކެތި 

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

 ދުވަސް  30 އިންފޯރޫޓް 
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ސ.ހުޅުމީދޫ ސެންޓަރު  17
ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވ  އައިޓީއ އި 
ގުޅުން ހުރި ބައެއް ތަކެތި 

 ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން 

މ ރޗް  21
2022 

ސ.ހުޅުމީދޫ ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވ  
ތަކެތި އައިޓީއ އި ގުޅުން ހުރި ބައެއް 

 ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން 

މެކްސްކޮމް 
 ޓެކްނޮލޮޖީސް

 ދުވަސް  03

އައިޕީ ފޯން ސަޕްލައި  18
 ކޮށްދިނުން 

މެއި  09
2022 

އައިޕީ ފޯން  32މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވ  
 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

ހިކ  ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 ދުވަސް  17

މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވ   19
ބައެއް އައިޓީއ އި ގުޅުން ހުރި 
 ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

މ ރޗް  27
2022 

މި އެޖެންސީއަށް ބޭނުންވ  އަިއޓީއ އި 
ގުޅުން ހުރި ބައެއް ތަކެތި 

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުން 

ޕްރޯލެޕް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

 ދުވަސް  30

ރެންޑޮކްސް މެޝިނަށް  20
ބޭނުންވ  ސ ވިސް ކިޓް 
 2ހޯދުމ އި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

 ކުރުން ފަހަރު ސ ވިސް 

07 
ނޮވެމްބަރ 

2022 

މި އެޖެންސީގެ ލެބޯޓްރީގައި ރެންޑޮކްސް 
މެޝިނަށް ބޭނުންވ  ސ ވިސް ކިޓް ހޯދުމ އި 

ފަހަރު ސ ވިސް  2އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
 ކުރުން 

މެޑްލެބް 
ޑަޔަގްނޯސްޓިކް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އަހަރު  1

ރެންޑޮކްސް މެޝިނަށް  21
ބޭނުންވ  ކޮންސިއުމަބަލްސް 

ކެލިބްރޭޓ ސް އަދި 
 ކުރުން ސަޕްލައި

މެއި  10
2022 

 މިއެޖެންސީގެ ލެބޯޓަރީގައިހުރި ރެންޑޮކްސް
މެޝިނަށް ބޭނުންވ  ކޮންސިއުމަބަލްސް 

 ކުރުމ އި އަދި ކެލިބްރޭޓ ސް ސަޕްލައި

މެޑްލެބް 
ޑަޔަގްނޯސްޓިކް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ދުވަސް  35

ކ. ހިންމަފުށީގައި  22
ސެންޓަރުގައި ކުރަންޖެހޭ 

 މަރ މ ތުތައް ކޮށްދިނުން 

އޭޕްރީލް  25
2022 

ގް ކ. ހިންމަފުށީގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  ޑްރަ
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 
ސެންޓަރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރ މ ތުތައް 

 ކޮށްދިނުން 

ސޫރަ 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 ދުވަސް  45

)ގ.ގްރީންގޭ( ގައި ކުރަންޖެހޭ  23
 މަރ މ ތްކޮށްދިނުން 

އޮކްޓޯބަރ  20
2022 

މިއޭޖެންސީގެ ބައެއް ސެންޓަރުތަކ އި 
ސެކްޝަންތައް ހިންގަމުންދ  )ގ.ގްރީންގޭ( 

 ގައި ކުރަންޖެހޭ މަރ މ ތްކޮށްދިނުން 

އިޒ ން 
 އިންވެސްޓްމަންޓް 

 ދުވަސް  20

ޏ.ފުވައްމުލަކުގ ސެންޓަރގެ  24
 02ސެކިއުރިޓީގެ ހިދުމަތް، 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

މ ރޗް  11
2022 

ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަމުންދ  ޑްރަގް 
ޓްރީޓްމަންޓް  އެންޑް ޑިޓޮކްފިސިކޭޝަން 

 02ސެންޓަރގެ ސެކިއުރިޓީގެ ހިދުމަތް، 
 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އެކްޓަން 
މޯލްޑިވްސް 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

 އަހަރު  2

މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ  25
 1ތަކެތި އުފުލުމަށްޓަކައި 

އަހަރު ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ 
 ކޮށްދިނުން ދަތުރުތައް 

މެއި  10
2022 

މި އެޖެންސީއިން ހިންގ  މަރުކަޒުތަކަށް 
 1ފޮނުވަންޖެހޭ ތަކެތި އުފުލުމަށްޓަކައި 

އަހަރު ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް 
 ކޮށްދިނުމަށް 

މޯލްޑިވްސް 
ޓްރ ންސްޕޯޓް 

އެންޑް 
ކޮންޓްރެކްޓިންގ 
 ކޮމްޕެނީ ޕލކ

 އަހަރު  1

ސ.ހުޅުމީދޫ ސެންޓަރު  26
ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވ  ބައެއް 

 ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން 

މ ރޗް  21
2022 

ސ.ހުޅުމީދޫ ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވ  
 ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުން 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް 
 އޯގަނައިޒޭޝަން 

 ދުވަސް  05

ޏ. ފުވައްމުލަކުގ ސެންޓަރުގެ  27
 02ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް 

01 
ޑިސެމްބަރ 

2022 

ޏ. ފުވައްމުލަކުގައި ޤ އިމުކުރެވިފައިވ  
ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް 
ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ 

 އަހަރު  02 ޝ ކް ލައުންޖް 
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)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ 
 މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

)ދޭއް( އަހަރު  02ކޭޓަރިންގ ޚިދުމަތް 
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ކ. ހިންމަފުށީ ސެންޓަރުގެ  28
)ޑީ.ޓީ.އ ރު.ސީ( 

ބިމުގެއަޑީގައި ފެންވަރ  ފެން 
އަދި ބޯފެން ފެންވައިރިން 
ހޮޅިލައިން ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން 
އ އެކު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކޮށްދިނުން 

އޮކްޓޯބަރ  20
2022 

 ކ. ހިންމަފުށީގައި ޤ އިމުކޮށްފައިވ  ޑްރަގް 
ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން 
 ސެންޓަރުގެ )ޑީ.ޓީ.އ ރު.ސީ( ބިމުގެއަޑީގައި
ފެންވަރ  ފެން އަދި ބޯފެން ފެންވައިރިން 
ހޮޅިލައިން ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން އ އެކު 

 އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުން 

 ދުވަސް  79 މަޒެލް

 

 ޔުނިޓް  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން 2.1.1.3 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 2022  ުއަކުން ވިއުގަމި އޭޖެންސީއ އި އޭޖެންސީގެ ދަށުން  ހިނގަމުންދ  ސެންޓަރުތަކުގެ ފޯނުތަށް އެއް ވަނަ އަހަރ

 ވެ. ހުރިހ  ސެންޓަރުތަކަށް ލީސްލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެ   އ އިގުޅ ލުމަށްޓަކައި، މި އެޖެންސީ 

  ްމަސައްކަތްތައް  ރި ހުއެން.ޑީ.އޭގެ އައު ސެންޓަރު )ވިލުނު( ސ.ހުޅުމީދޫގައި ހުޅުވުމަށް އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ ފަރ ތުން ކުރަނ

ޕް ހެދުނުވެ. އަދި ސެޓްއައައި.ޕީ ފޯންތަކުގެ  ލައިން ކޮމްޕިއުޓ  ސިސްޓަމްތައވިލުނުގެ ލީޒް އެގޮތުން ކޮށް ނިންމ ލެވުނެވެ. 

 ގުޅުވ ލެވުނެވެ. ހަދައި އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް އެޗް.އ ރު ޕޯޓަލްއ އި ސްޓ ފުންގެ ޑޮމެއިން ޔޫސަރ އަދި އީމެއިލް

 ސްޓްރަކްޗ  އަޅއި ފައިނަލްކުރެވުނެވެ.އިމ ރ ތުގެ ނެޓްވޯކް އިންފްރ  

 ުއަދި  ށް ނިންމ ލެވުނެވެ.މަސައްކަތްތައް ކޮ  ޅުވުމަށް އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ ފަރ ތުން ކުރަން ހުރިހ ފްވޭހައުސްގެ އައު އިމ ރ ތް ހ 

ހަދ  ސްޓ ފް އައު ކޮމްޕިއުޓ  ސިސްޓަމްތައް ސެޓްއަޕްފައިބަރ އަށް ބަދަލްކޮށް  އަޕްހ ފްވޭ ހައުސްގެ ލީސްލައިން ސެޓް 

 ފައިނަލްކުރެވުނެވެ.  ރ ތުގެ ނެޓްވޯކް އިންފްރ  ސްޓްރަކްޗ  އަޅައިއިމ އް އައު އިމ ރ ތައް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. އަދި ސްޓޭޝަންތަ

 ުރަން ހުރި ސ.ހިތަދޫގެ ޑީ.ޑީ.ސީ.އ ރު.ސީ އައު އިމ ރ ތައް ރިލޮކޭޓްކޮށް ހުޅުވުމަށް އައި.ޓީ ސެކްޝަންގެ ފަރ ތުން ކ

ން ސެޓްއަޕް ފައިބަރ ލީސްލައި އްކަތްތައް ކޮށް ނިންމ ލެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި މި ސެންޓަރުގެ މަސަ

ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  އައު ކޮމްޕިއުޓ  ސިސްޓަމްތައް ސެޓްއަޕްހަދ  ސްޓ ފް ސްޓޭޝަންތައް އައު އިމ ރ ތައްބަދަލްކުރުމ އި، އަށް 

 ރެވުނެވެ. އަޅައި ފައިނަލްކުއިމ ރ ތުގެ ނެޓްވޯކް އިންފްރ  ސްޓްރަކްޗ  ހަދައި  ސެޓްއަޕްއައި.ޕީ ފޯންތަކުގެ އަދި 

 ްޓެންޑެންސް ސިސްޓަމް ހަރުކުރެވެނެވެ. ސެންޓަރުގައި އެ ރިމ ންޑ 

 ީވުނު ންދ  ޔުނިޓުތައް ރިލޮކޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުރެގޭގައި މި ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގްރ

ގަގަން ބަދަލު ކުރުމ އި ޓްރީޓްމެންޓް އަދި އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަން އެޑްމިން ބްލޮކުން ކްލ ސްރޫމަށް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  

ކްލ ސްރޫމަށް ބަދަލުކުރި ން ސީ.އެސް.ސީއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން  ކްލިނިކް ގެ ހުރިހ  ވޯކްސްޓޭޝަންތައް ވަގުތީގޮތު
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އަދި އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަން އެޑްމިންބްލޮކު މަރ މ ތު ނިންމުމަށްފަހު އަނބުރ  އެޑްމިން ބްލޮކަށް ޓްރީޓްމެންޓް 

 ރިލޮކޭޓްކުރެވުނެވެ. 

  ޮށް ށް  އައު ސިސްޓަމްތައެން.ޑީ.އޭގެ މައި އޮފީހުގެ ދުވަސްވެފައިވ  ސިސްޓަމްތައް ނީލަންކިޔުމަށް އެޑްމިންސެކްޝަނ އި ހަވ ލުކ

 ވުނެވެ. ސެޓްއަޕްކޮށް ރިޕްލޭސްކުރެ 

 ިންވަނަ އަދި ދެވަނަ ގްރީންގޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެއް ސެކްޝަންތަކ އި ޔުނިޓުތަށް ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގެ ތ

  ތް ކުރެވުނެވެ. ފަނގިފިލ އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަ

 

 ސެކްޝަން  ބަޖެޓް  އެންޑް  ފިނޭންސް . 2.1.2

ލޭނިންގެ މަސައްކަތެވެ. ޕް މި ސެކްޝަންގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ދެ މަސައްކަތެކެވެ. އެއީ ޕޭމަންޓްގެ މަސައްކަތ އި ބަޖެޓް 

 މުދަލ އި ފައިވ  ހޯދ  ފަރ ތްތަކުން އަމިއްލަ  ކުންފުނިތަކ އި އެކިއެކި  ގެސަރުކ ރު ޕޭމަންޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

ސުމ އި ބަޖެޓް ޚަރަދު ދިނުމަށް ބޭނުންވ  ފައިސ ގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއް މުސ ރަ  މުވައްޒަފުންނަށް އަދ ކޮށް  އަގު ގެޚިދުމަތްތަކު

 ގައި ހިމެނެނީ  ލޭނިންގޕް ބަޖެޓްމެވެ. އަދި ރިޕޯރޓް ތައްޔ ކުރުމ އި، ބަޖެޓަށް ފައިސ  ހޯދުމ އި، ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓު

 ޚަރަދުތައް  ރަންޖެހޭކު ބަޖެޓުން  ތައްޔ ރުކޮށް، ބަޖެޓް ތަކަށް ސެންޓަރ ހިންގ  ދަށުން ޖެންސީގެއޭ އެ ޖެންސީއ އިއޭ ޑްރަގް ނޭޝަނަލް

 .  މެވެބެލެހެއްޓު ހިންގ  އެއްގޮތަށް ޤަވ ޢިދ  މ ލިއްޔަތުގެ

 އް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތަ 

 އިންޓަރނަލް  އިއ  ސިސްޓަމް ޕީ.އޭ.އެސް ހަދައި  ރީކޮންސިލިއޭޝަން  ފަހަރު 01 މަހަކު ކޮންމެ ކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ރިޕޯޓިންގ 

 .ކުރެވުނެވެ ރަނގަޅު މަހަށް މަހުން  ތައް މައްސަލަ ހުރި އަޅ ކިޔައި ބ ކީ ބަޖެޓް

 ްހެދުމ އި  ވައުޗަރ ޓްޕޭމަން  ބިލްތަކަށް ކުރުމ އި އެންޓްރީ ދުވަހަށް ދުވަހުން ކުރުމ އި ރިލީޒް އޯތައް ޕީ، ކުރުމ އި ބ ކީ ކޯޑްތައ 

 .ކުރެވުނެވެ ޕޯސްޓް  އަދި އެޓޭޗް ސްކޭން ޕ ރކް ވައުޗަރ ޕޭމަންޓް

 2023 ަފޮނުވުނެވެ ފިނޭންސްއަށް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަޖެޓް ލަފ ކުރ  އަހަރަށް ވަނ. 

 2022 ަތައްޔ ރުކުރެވުނެވެ ރިޕޯރޓް  މ ލީ އަހަރުގެ ވަނ. 

 2022 ަކުރެވުނެވެ މަސައްކަތް  ޕޯސްޓްކުރުމުގެ މުސ ރަ  އަހަރުގެ ވަނ. 

 2022 ަފޮނުވުނެވެ ތައްޔ ރުކޮށް ސްޓޭޓްމަންޓް ފައިނޭންޝިއަލް އަހަރުގެ ވަނ. 

 2022  ަހަދައިފައިސ  ރޯލްތައްބަޖެޓްކޮންޓް ހަމަޖެއްސުމަށް ފައިސ  ކޯޑުތަކަށް  ފައިސ ނެތް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި އަހަރުގެ ވަނ 

 .ވެހަމަޖެއްސުނެ ފައިސ  ޕޮރޮޖެކްޓްތަކަށްވެސް ކޭޝްފްލޯރިލީސްކުރުމ އި ގެއަހަރު ވަނަ 2021 އަދި. ހަމަޖެއްސުނެވެ



   

 

 I 89 18  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ްބެލެހެއްޓުމުގެ  ޕެޓީކޭޝް  މަސައްކަތްތަކ އި ފޮނުވުމުގެ ޕެޓީކޭޝް  ސެންޓަރުތަކަށް  ހިނގ  ދަށުން  ގެ އޭ ޑީ  އެން އަދި  އޭ. ޑީ.އެނ 

 .ކުރެވުނެވެ  މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި

 ްއެހީތެރިކަން  ކަށްއެފަރ ތްތަ އޯޑިޓުކުރުމުގައި ފަރ ތްތަކުން  ކުރަންޖެހޭ އޯޑިޓު  ހިސ ބުތައް ފައިސ ގެ ، މުދަލ އި ގެ އޭ.ޑީ.އެނ 

 .ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ

 ިމަސައްކަތްތައް  މުގެހަވ ލުކުރު އެފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ހަމަޖެއްސުމ އި ފައިސ   ދަތުރުރުތަކަށް  ކުރ   ބޭރަށް  ރ އްޖެއިން ރ އްޖެއ އ 

 . ކުރެވުނެވެ 

 ްކުރެވުނެވެ މަސައްކަތްތައް ޖަމ ކުރުމުގެ ނެގުމ އި ފައިސ  އިން އޭ.އެމް.އެމ. 

 ިވުނެވެ.ކުރެ  ސައްކަތްތައްމަ  އެންމެހ   ގުޅޭ އެއ  ބެލެހެއްޓުމ އި( ފަންޑު ޓްރަސްޓު) ފަންޑް  ޤައުމީ ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  މަސްތުވ ތަކެތ 

 2022  ަސެކްޝަނަށް ލިބިފައިވ  އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޑޮކިއުމަންޓްހަމަކޮށް ) އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތް( ބަޖެޓް ވަނ

 ދުވަހު ވަނީ ކްލިއަރކޮށް ނިންމ ފައެވެ.  2021ޑިސެމްބަރ  31ހުރިހ  ބިލްތަކަށް 

 ތަފ ސް ހިސ ބު 

 ޚުލ ސ   ބަޖެޓްގެ  ޑޮމެސްޓިކް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022 :6 ތ ވަލު 

 ކެޕިޓަލް  ރިކަރެންޓް  ތަފްޞީލް 

ވަނަ އަހަރަށް ލިުބނު ބަޖެޓް  2202  115,159,359 2,642,008 

ގެ އުިނ އިތުރު ވަނަ އަހަރު ފިނޭްނސް  2202  (17,953,830) 2,611,005 

ވަނަ އަހަުރގެ ަޚރަދު  2202  94,722,401 5,253,013 

ވަނަ އަހަރު ގެ ބ ކީ  2202  2,191,324 - 

 

 ފައިސ   ލިބުނު  ގޮތުގައި  އެހީގެ  :7 ތ ވަލު 

ފައިސ ގެ  އެހީ ދިން ފަރ ތް  #
 ބ ވަތް 

އެކަންކަން ހިނގ ދިޔަ  ފައިސ  ދިން ކަންތައް/ސަބަބު  އަދަދު 
 ގޮތް 

 ޓެޑްެއސިސް ެމޑިކޭޝަން ދަށުން އެީހގެ ގެ އޯ. އެޗް. ޑަބްލިޔު 60,463.20 ދިވެިހރުފިޔ   ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ  
 ހެލްތް ދިނުމަށް (  ޓީ.އޭ. އެމް)  ޓްރީޓްމަންޓް

 ކުރިޔަށް ގޮުތން ކުުރުމގެ ޓްެރއިން ޕްރޮފެޝަނަލްސް
 -MAT) ފައިސ  ޕްޮރގްރ ްމގެ ހަަމޖެހިފަިއވ  ގެްނދިުއމަށް

Training from 19 to 22 november 2022 
under DFC contract ) 

މިޓްރެިއނިން ަވނީ 
 ހިންގިަފއެވެ.

 

 



   

 

 I 89 19  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ތަފްސީލް  ކުގެ ޚަރަދުތަ  ބަޖެޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022 :8 ތ ވަލު 

 ޢަދަދު  ތަފްޞީލް 

 52,982,791.71 ހިނގި ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް

 1,094,076.52 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސ   ޕެންޝަނ އި އަދި ވަކި

 1,026,498.78 ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ

 3,124,863.61 ބޭނުމަށް ހޯދ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް ހިންގުމުގެ

 15,331,295.38 ބޭނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  ހިންގުމަށްއޮފީސް 

 17,858,482.09 ބޭނުމަށް ހޯދ  ތަކެތި ދުމަތް ދިނުމުގެޚި

 - ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް

 3,209,972.39 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރ މ ތުކުރުމ އި

 - އިޝްތިރ ކ އި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކ ރުންދޭ އެހީ،

 94,420.84 އިސ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދ ނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފަ ލިބިފައިވ  

  މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކ ރުން ކުރ  ޚަރަދު  ތަރައްޤީގެ

  އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރ މް  ޕަބްލިކްސެކްޓަރ

 5،253،012.53 ބޭނުންވ  ހަރުމުދ  ހޯދުމަށް ކުރ  ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް

  ކުރެވުނު ޚަރަދު  ލިބުނު ފައިސ އިން އެހީގެ ގޮތުގައި ހިލޭ

 

 

 

 

 ހަރަދުތައް  ފަންޑުގެ  ޤައުމީ  ކުރުމުގެ  ކޮންޓްރޯލް  މަސްތުވ ތަކެތި  :9 ތ ވަލު 

 ބ ކީ  ޚަރަދު  ލިބުނު  ފަންޑުގެ ނަން 
މަސްތުވ ތަކެތި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ޤައުމީ 

 (8033) ފަންޑް 

143,000.00 98,329.63 274,446.04 

 
 



   

 

 I 89 20  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން  .2.1.3
އްޔަންކުރުމުގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަނަކީ ވަޒީފ ގެ ޤ ނޫނ އި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގ ނޫނ އި ގަވ އިދު އަދި ވަޒީފ އަށް އަ

 މުވައްޒަފުން ހޯދުމ އި ބޭނުންވ  ޖެންސީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދ  ސެންޓަރުތަކަށް ޖެންސީއ އި މިއޭއުޞޫލުތަކ  އެއްގޮތަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭ

އަދި  މ އި ފޯރުކޮށްދިނުމުވައްޒަފުން ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވ  ތަޢުލީމ އި ތަމްރީން ،އެއ އި ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކ އި

 ފަހި މ ހައުލެއް އްކަތަށްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދ  ސެކްޝަނެވެ. މީގެ އިތުރުން، މަސަ

ޖެންސީއިން ލ ކުރުމަށް މިއޭފޯރުކޮށްދިނުމ އި، މުވައްޒަފުންގެ އެކުވެރިކަމ އި އެއްބައިވަންތަކަން ގ އިމްކުރުމަށ އި، މަސައްކަތުގެ ރޫހު އ 

 އިސްކަމެއް ދެއެވެ. 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް

 ްޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން  މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ފަރުވ ދިނުމަށްޓަކައި ސ.ހުޅުދޫގައި ހިނގަމުންދ  ޑްރަގް ޓްރީޓްމަނ

. އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  ސެންޓަރެއް ގ އިމުކުރެވި އެ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވ  އެކިއެކި މަޤ މުތަކަށް މުވައްޒަފުންވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ

ހިނގަމުންދ  ޑްރަގް   ންސީގެ ދަށުން ހުޅުމ ލޭގައި ގ އިމްކުރެވިފައިވ  ހ ފްވޭ ހައުސް އަދި މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ސ.ހުޅުދޫގައިއެޖެ

)ސ.  ށްންޓަރަސެ ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ އިދ ރީ އޮނިގަނޑު މުރ ޖ ކުރެވި ސެންޓަރުގެ ނަން ވިލުނު 

އ ކުރެވުނު އޮނިގަނޑަށް  ހ ފްވޭ ހައުސް، ވިލުނު ސެންޓަރުގެ މުރ ޖަރު މަޤ މުތައް އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. ބަދަލުކުރެވި އިތު ހުޅުދޫ(

 މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކ މިޔ ބު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 23  ުމަށް މުހިއްމުކޮށް މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނ ކޮށް ހިންގުއޮނިގަނޑ އި އެއްގޮތަށް  ކުރެވިފައިވ ރ ޖައ މުގައި  2021ނޮވެންބަރ

އެގޮތުން  ގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކ މިޔ ބު ގޮތެއް ބޭނުންވ  މަޤ މުތަކަށް ހުއްދަ ހޯދ  އިޢުލ ންކުރެވި 

އް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  އި ހިމެނޭ ޑިވިޝަން ސެކްޝަންތަ އަލަށް އުފައްދަވ ފައިވ  ސެކްޝަންތަކ އި ޔުނިޓްތަކުގެ އިތުރުން އޮނިގަނޑުގަ

  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން 

 ޮޖިސްޓް މިއެޖެންސީއ އި މިއެޖެންސީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދ  ސެންޓަރުތަކުގެ ކައުންސެލަރުންގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ސައިކޮލ

ސް ބޮޑުކުރެވި ގައި ބަދަލުކޮށް އެތ ރީޙުން ފެށިގެން ކައުންސެލަރުންގެ ސަރވިސް އެލަވަނ2022ްމ ރިޗް  01ކްލެސިފިކޭޝަންއަށް 

 ސަރވިސް އެލަވަންސް ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  

  ެއިން މިނިމަމް ވޭޖްއަށް މިއެޖެންސީއ އި މިެއޖެންސީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދ  ސެންޓަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވ  މުވައްޒަފުންގެ ތެރ

 މުސ ރަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މިނިމަމް ވޭޖްގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 



   

 

 I 89 21  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

  އްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމ އި ބިނ ކުރުން މުވަ 

  ްނީ ހުރިހ  މުވައްޒަފުން  ވަގައި 2022ޖަނަވަރީ  02އައު އަހަރުގެ ފެށުމުގެ ގޮތުން ދުއ އެއްކުރުމ އި އައު އަހަރަށް މަރުހަބ  ކިޔުމަށ

ކޮށްދެއްވި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ބައިވެރިކޮށް ހެނދުނުގެ ސަޔެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި މިއެޖެންސީއަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް

ލްއެއް ކުރިއަށް  ވެނެރަލް އަލްފ ޟިލް އަލީ ޝަރީފް މިއެޖެންސީގެ ވަޒީފ އިން ރިޓަޔަރވުމ އި ގުޅިގެން އެމުވައްޒަފަށް ފެއަރ  ޖެ

 ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. 

  ްގައި ފ ހަގަކުރެވުނެވެ.2022މ ރިޗް  08ބައިނަލްއަޤްވ މީ ގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ އަންހުނުންގެ ދުވަސ 

   ްރ ތަކުގެ މެދުގައި ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިންތިޒ މްކޮށްގެން މިނިސްޓްރީގެ އިދ  2022މ ރިޗ

ން އަދި ގައި އެން.ޑީ.އޭގެ އަންހެން ކަނބަލު 2022އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފުޓްސަލް ޗެލްންޖް 2022ޖޫން  24ން  23

 ފައިނަލް އަދި ސެމީ ފައިނަލްގައި ވަނަ ހ ސިލްކޮށްފައިވެއެވެ. ފިރިހެން ކަނބަލުން ބައިވެރިވެ

  ެއެދުވަސް ވަނީ ގައި ހުރިހ  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކޮށްގެނ2022ްސެޕްޓެންބަރު  28ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނ ސަބ  ފ ހަގަކުރުމުގ 

 ކުލަގަދަކޮށް ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ. 

 10  ުކި ހަރ ކ ތްތައް އެޑޭ ފ ހަގަކުރުމަށް ހުރިހ  މުވައްޒަފުންނަށް ވަނީ ތަފ ތު ގައި ވޯލްޑް މެންޓަލް ހެލްތު 2022އޮކްޓޫބަރ

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

 ަން ފ ހަގަކޮށް މުލީގޭ ޝަރަފުގެ ނިޝ ން އިއްޒަރް މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމްއަށް އެރުއްވުމ އި ގުޅިގެން އެކ

 ވެ. ގައި ހަފްލ އެއް ކުރިއަށްގެންވިފައިވެއެ 2022އޮކްޓޫބަރު  30އެމަނިކުފ ނަށް މަރުހަބ  ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން 

 19  ށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ވަނަ ދުވަހު ބައިނަލްއަޤްވ މީ ގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަ ކުރުމަ 2021ނޮވެމްބަރ

 ރެވިފައިވެއެވެ.ޔ ރުކޮށް ދުވަސް ފ ހަގަކުއޭޖެންސީގެ ހުރިހ  އަންހެން މުވައްޒަފުން އެއްބައިވެގެން ހެނދުނުގެ ސަޔެއް ތައް

 ން ބިނ ކުރު  ތަމްރީނުކުރުމ އި  މުވައްޒަފުން 

 ސެމިނަރ / ވޯރކްޝޮޕް  / ކޯސް  ބޭރުގެ  ރ އްޖެއިން  ބައިވެރިވި  މުވައްޒަފުން  :10 ތ ވަލު 

 ބައިވެރިންގެ  މުއްދަތު  ޤައުމު  ހިންގުނު  ފަރ ތް  އިންތިޒ މްކުރި  ނަން  ގެ  ސެމިނަރ/  ވޯރކްޝޮޕް /  ކޯސް  #
 ޢަދަދު 

 ފީލްޑް ިއން ޕްޮރްގރ މް ޓްރެއިނިްނގ" 1
 ިސވިލް ފޮރ އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން

 މޯލްޑިްވސް  އޮފް ސަރވަންޓްސް

 2022 ޖޫން 20) އިންިޑއ   ަސރވިސް  ސިވިލް ދިވެހި
 ޖުލައި 01 އިން

2022) 

1 

 ފީލްޑް ިއން ޕްޮރްގރ މް ޓްރެއިނިްނގ" 2
 ިސވިލް ފޮރ އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން

 މޯލްޑިްވސް  އޮފް ސަރވަންޓްސް

 އޮކްޓޫބަރު 31) އިންިޑއ   ަސރވިސް  ސިވިލް ދިވެހި
 11 އިން 2022

 ނޮވެްނބަރު
2022) 

1 



   

 

 I 89 22  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ފީލްޑް ިއން ޕްޮރްގރ މް ޓްރެއިނިްނގ 3
 ީސނިައރ ފޮރ އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން

 މޯްލޑިްވސް  އޮފް ަސރަވންޓްސް ސިވިލް

 ޑިސެމްބަރ 05) އިންިޑއ   ަސރވިސް  ސިވިލް ދިވެހި
 09 އިން 2022

 ޑިސެްމބަރ
2022) 

1 

 ޑްަރގް ސިްނގަޕޯރސް އޮން ވޯކްޝޮޕް 4
 ކޮންޓްރޯލް

 ފޮރިން އޮފް މިނިސްްޓރީ
 އެފެއ ރޒް 

 ރއޮކްޓޫބަ 28-25 ސިންގަޯޕރ
2022 

1 

 

 . ދިނުން  އެލަވަންސް  އެއްވަރުގެ  މުސ ރައ އި  ކިޔެވުމަށްޓަކައި 

  ްމް ޚ ސިލް ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލ  ޢ އިޝަތު ޝިއުނ އަށް މަތީ ތަޢުލީމިއެޖެންސީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވ  އެސިސްޓެންޓ

 ފައެވެ.އަހަރު ދުވަހުގެ ސްކޮލަރޝިޕް އެއް ލިބިފައިވ ތީ މުސ ރައ އި ފިކްސްޑް އެލަވަންސްތައްވަނީ ހަމަޖައްސ ދެވި 2

 ތަފްޞީލް  މުވައްޒަފުންގެ  ބަދަލުވި  އަދި  ވަކިކުރެވުނު /  ވެއްދުނު  އަށް  ވަޒީފ  

 ބަދަލު  އައި  ތެރޭގައި  އަހަރު  އަދަދަށް  އެމަޤ މްތަކުގެ  އަދަދ އި، މަޤ މްތަކުގެ  ރަޖިސްޓްރީގައިވ   :11 ވަލު ތ  

ވަނަ އަހަރު  2022 އޮފީސް 
ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓްރީގައިވ  

 މަޤ މުގެ ޢަދަދު 

ގައި  2022
މުވައްޒަފުން ތިބި 

 ޢަދަދު 

ގައި ވަކިވި  2022
 މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު 

ވަޒީފ  ގައި  2022
 ދެވުނު ޢަދަދު 

 90 21 267 837 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ 

 

ބަދަލު  އައި  އަހަރުތެރޭގައި  މަޤ މްތަކަށް  މަތީގެ  ފެށިގެން  ރޭންކުން  3 އެމް.އެސް  :12 ތ ވަލު   

 މުވައްޒަފުގެ ނަން  މަގ މް  ރޭންކު  ތަފްސީލް  ހަމަޖެހުނު ތ ރީޚް 
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  3އެކްސް. އީ.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022އޮގަސްޓު  31

 ޖެނެރަލް 
 ފަޞީޙް هللا ޢަބްދު

 މުޙައްމަދު ފިޒްނީ  ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  3އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022އޮކްޓޫބަރު  18
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  3އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022މޭ  12

 ޖެނެރަލް 
 ޢ އިޝަތު މެހެރީނ  

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  3އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022ޖޫން  14
 ޖެނެރަލް 

 ރަތީބ  މުޙައްމަދު 

 މަރްޔަމް އަސްރ  ޑިރެކްޓަރ 1އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022ނޮވެންބަރު  29
 ސަޢީދ  ޝަމްސު  ޑިރެކްޓަރ 1އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022އޮގަސްޓު  2
 އ މިނަތު މަހ  ޢަބްދުއްސައްތ ރު  ޑިރެކްޓަރ 1އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022މޭ  12
 މަސީޙުމުޙައްމަދު  ޑިރެކްޓަރ 1އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022އެޕްރީލް  25
 ޝަހުދ  ނަޞީރު  ޑިރެކްޓަރ 1އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022މޭ  12
 މަރްޔަމް ރިޟ   ޑިރެކްޓަރ 1އީ. އެކްސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022މޭ  24

https://viuga.csc.gov.mv/Individual/Profile/63678
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ސީނިއަރ  3އެމް. އެސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022އޮގަސްޓު  2
 ކައުންސެލަރ

 ފ ޠިމަތު ރިސ ލ  

އެސިސްޓެންޓް  3އެމް. އެސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022ނޮވެންބަރު  16
 ޑިރެކްޓަރ

 ޙައްވ  ނަޟުރަތު ޢަލީ ޝަރީފު 

އެސިސްޓެންޓް  3އެމް. އެސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022އޮގަސްޓު  17
 ޑިރެކްޓަރ

 އަޒްލިފ  ޖަޢުފަރު 

އެސިސްޓެންޓް  3އެމް. އެސް.  ވަޒީފ  ބަދަލު ކުރެއްވި  2022ނޮވެންބަރު  14
 ޑިރެކްޓަރ

ޢ އިޝަތު ޝަޒ  މުޙައްމަދު 
 ސަޢީދު 

 

 

 އެކުލަވ ލެވިފައިވ  ކޮމިޓީތައް 

 ކޮމިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސޯސް ހިއުމަން .1

އި ހަރަކ ތްތެރިވެފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު އަލުން އެކުލަވ ލެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީގަ 2022ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީވަނީ 
 ތިރީގައިވ  ފަރ ތްތަކެވެ.

 ތަފްސީލް  މެންބަރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހިއުމަންރިސޯސް  :13 ތ ވަލު 

 ދ އިރ  ސެކްޝަން  މަޤ މް  މެންބަރުންގެ ނަން  #

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެްނޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެކްޝަން  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މަްމދޫހ  ސުޖ ޢު )ކޮމިީޓގެ ޗެައރ( 1

 ލީގަލް ސެކްޝަން  ލީގަލް އޮފިަސރ މުަޙއްަމދު މުޢ ޛު ޔ ސިރު  2

ިޑވެލޮޕްމަންޓް ެއންޑް ޕްިރެވންޝަން ޕްރޮްގރ މް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢ އިޝަތު މެެހރީނ   3
 ސެކްޝަން 

 ޓްރީޓްމަންޓް މެޭނޖްމަންޓް ޔުނިޓް  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢ އިޝަތު ޝިޢުނ   4

 ރީއިންަޓގްޭރޝަން ސެކްަޝން  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުަޙއްަމދު ފިޒްނީ  5

 ސެކްަޝން ހިއުަމން ރިޯސސް  ސީނިައރ ހިުއމަން ިރސޯސް އޮފިަސރ މަރްަޔމް ރިޟ   6

 ފައިނޭްނސް އެންޑް ބަޖެޓް ސެކްަޝން  އެކައުންްޓސް އޮފިަސރ ހުސެިއން ފ އިޒް  7

 

 

 

 

 

https://viuga.csc.gov.mv/Individual/Profile/64753
https://viuga.csc.gov.mv/Individual/Profile/91032
https://viuga.csc.gov.mv/Individual/Profile/91032
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 ކޮމިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ބްލޯވަރ ވިސްލް .2

ވަނީ ތިރީގައިވ  އެކުލަވ ލެވިފައެވެ. ކޮމިޓީގައި ހަރަކ ތްތެރިވެފައިވަނަ އަހަރު  2022ވަނީ ކޮމިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ބްލޯވަރ ސްލްވި
 މެމްބަރަކު ވަޒީފ އިން ވަކިވެފައިވެއެވެ. 1މެމްބަރުންނެވެ. ނަމަވެސް  3ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ  ފަރ ތްތަކެވެ.

 ތަފްސީލް  މެންބަރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ބްލޯވަރ ވިސްލް  :14 ތ ވަލު 

 މަޤ މް  ނަން 

 (CS9 (Grade 2)ލީގަލް އޮފިަސރ ) މުަޙއްަމދު މުޢ ޛު ޔ ސިރު 

 އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ފ ތިމަތު ޒުހުދ  

 (MS2ސީނިައރ ކައުްނސެލަ ) ޝިފ ނ  ޢަލީ
 

 ކޮމިޓީ  ޓްރެއިނިންގް .3
 

ކޮމިޓީގައި   ފަރ ތްތަކެވެ.ވަނަ އަހަރު އެކުލަވ ލެވިފައެވެ. ކޮމިޓީގައި ހަރަކ ތްތެރިވެފައިވަނީ ތިރީގައިވ  2021ވަނީ ކޮމިޓީ  ޓްރެއިނިންގް

 ބަރަކު ވަޒީފ އިން ވަކިވެފައިވެއެވެ.މެމް 1އަހަރު މެދުތެރޭގައި ވެސް މެމްބަރުންނެވެ. ނަމަ 3ހިމެނެނީ 

 
 ތަފްސީލް  މެންބަރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޓްރެއިނިންގ :13 ތ ވަލު 

 މަޤ މް ނަން

 CS9 (Grade 2)ލީގަލް އޮފިސަރ ) އަޙްމަދު ހިލްމީ 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ )ވަގުތީ ޒިންމ ދ ރު ވެރިޔ ( މަމްދޫޙ  ޝުޖ އު 

 ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ  އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްވައްހ ބު 
 

 ކޮމިޓީ  ހެރޭސްމަންޓް ސެކްޝުއަލް  .4
 

ކޮމިޓީގައި  ވ  ފަރ ތްތަކެވެ.އެކުލަވ ލެވިފައެވެ. ކޮމިޓީގައި ހަރަކ ތްތެރިވެފައިވަނީ ތިރީގައިވަނަ އަހަރު  2021ވަނީ ކޮމިޓީ ޓްރެއިނިންގް 

 މެމްބަރުންނެވެ.  3ހިމެނެނީ 

 މަޤ މް  ނަން 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  މަމްދޫހ  ޝުޖ ޢު 

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އ އިޝަތު ވަހީދ  

 އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރަރ هللاޙަސަން ރަޝީދު އަބްދު 



   

 

 I 89 25  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 އޮނިގަނޑު  ޖެންސީގެ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭ 

އޮނިގަނޑު  އޭޖެންސީގެ  ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް  :1 ޗ ޓް   

 

 



   

 

 I 89 26  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލު 

 ބައެއް ބަދަލުތައް ރެވިފައިވ  އޮނިގަނޑަށް މުރ ޖައ ކުގައި 2021ނޮވެންބަރު  23 ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނ  ކުރުމަށްޖެންސީގެ މިއޭ

 ރޭގައި؛    ޖެންސީގެ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލުތަކުގެ ތެއެގޮތުން މިއޭ ފ ސްކުރެވުނެވެ. ގައި އޮނިގަނޑ2022ުޖޫން  05ގެނެވި 

 ީނަމަވެސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަންގެ ދަށުންޖެނެރަލް ޔުނިޓް ކުރިން މަސައްކަތްކުރައްވަމުންގެންދެވީ  އައި.ޓ 

އުނިކޮށް  ގެ ދަށުން އައި.ޓީއަކީ ތަފ ތު ވަކި މަސައްކަތުގެ ދ އިރ އަކަށްވުމުން އައި.ޓީ ޔުނިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން 

 .ސެކްޝަނަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ އައި.ޓީ

 ައް ވަކިކުރުމުގެ އެސެސްމަންޓް އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވ  އެސެސްމަންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތ

 ގޮތުން އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަނަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

  ެޔުނިޓް އަދި ލޮޕްމަންޓްޕްރޮގްރ މް ޑިވެލޮމަންޓް އަދި ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަންގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ޕްރޮގްރ މް ޑިވ 

 ޕްރިވެންޝަން އެންޑް އެވެއަރނެސް ޔުނިޓް ވަކި ދެ ސެކްޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު އެކި ފަރ ތްތަކ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވ  އެގްރިމެންޓްތަކ އި ފަހުމުނ ތައް  2022

 ތަފްސީލު  އެގްރިމެންޓްތަކުގެ  ވ  ސޮއިކޮށްފައި  ފަރ ތްތަކ އެކު  އެކި  އަހަރު  ވަނަ  2022 :15 ތ ވަލު 

އެގްރީމަންޓްގެ  #
 ނަން 

އެގްރިމަންޓް 
 ކުރެވުނު ތ ރީޚް 

އެގްރިމަންޓްކުރެވުނު  އެގްރިމަންޓް ކުރެވުނު ކަންތައް 
 ފަރ ތްތައް 

އެގްރީމަންޓްގެ 
 މުއްދަތު 

އެޕްރީލް  14 އެމް.އޯ.ޔޫ 1
2022 

އެން.ޑީ.އޭ.އިން ފަރުވ  ހޯދ  ނިމިފައިވ  
އެޕެރެންޓިސް ޝިޕް ފަރ ތްތަކަށް 

 ން ޕްރޮގްރ މްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދިނު

 އަހަރު  3 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ

 

 

 

 ސެކްޝަން ލީގަލް  .2.1.4
 

ކ އި ގުޅޭގޮތުން މިސެކްޝަނަކީ، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ އެންމެހ  ޑިވިޝަންތަކ އި ސެކްޝަން އަދި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަ

އުނަލްތަކުގައި އެންޑީއޭ ބޭނުންވ  ޤ ނޫނީ ލަފ  ދިނުމަށ އި، ޑްރަގް ކޯޓ އި، ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކ އި ޓްރައިބިއެފަރ ތްތަކަށް 

ރަގް އޭޖެންސީގެ ޑްތަމްސީލު ކުރ  މުވައްޒަފުން ތިބޭ ސެކްޝަނެވެ. މިސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް މިވަގުތު ހިނގަމުންދަނީ ނޭޝަނަލް 

(ގެ ރޭންކުގެ 2ރޭޑް)ގް 9ވިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ލީގަލް ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ސީއެސް ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑި 

 ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް އަދި އެސިސްޓެންޓް އެޑިކްޝަން ވޯކަރެކެވެ. 01ތިން ލީގަލް އޮފިސަރުންނ އި، 

 



   

 

 I 89 27  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ލީގަލް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރ  މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމ ތު:

 3  (2-9)ސީއެސް   ލީގަލް އޮފިސަރސް: .1

 1   ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް: .2

 1 އެސިސްޓެންޓް އެޑިކްޝަން ކޭސް ވޯރކަރ: .3

 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް:

  ުތަމްސީލު ގައި އެންޑީއޭ މިއަހަރުވެސް މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވިފައިވ  މަސައްކަތަކީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކ

މްބަރު މަހުގެ ޑިސެ 2022ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 02ގެ ޖަނަވަރީ 2022ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވެ. އެގޮތުން 

ރަށް ޖަވ ބުދ ރީ އަމު 4650ކޯޓު އަމުރުގެ ތެރެއިން  5290ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓުން އެންޑީއޭއަށް ފޮނުވ ފައިވ  29

 .ވެވިފައިވެއެވެ

  ްރަގް އޭޖެންސީއ އި ޑްމަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި ސަރުކ ރުން ކަނޑައަޅ  ސިޔ ސަތުތަކުގެ ތެރެއިން ނޭޝަނަލ

 ސެކްޝަންތަކަށް އެސިޔ ސަތަކ އި ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ ކަމ އިބެހޭ ،ގުޅުންހުރި ސިޔ ސަތުތައް ދެނެގަނެ

 ފޮނުވިފައިވެއެވެ.

 ުވ  ފުރިހަމަކުރަމުންދ  މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުވ އަށް އެދޭ ފަރ ތްތަކ އި، ފަރ

 ތެރެއިން ފަރުވ އ އި ގުޅޭ ކޮށް ނިންމ  މުޖުތަމަޢ އި ގުޅޭ ފަރ ތްތަކ އި، އެފަރ ތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންގެފަރ ތްތަކ އި، ފަރުވ  ފުރިހަމަ

ޢުލޫމ ތުތައް މަކަންކަމުގައި ސ ފްކުރުމަށް ބޭނުންވ  ޤ ނޫނީ މަޢުލޫމ ތުތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމ އި ކުށުގެ ރެކޯޑ އި ގުޅޭ 

 އޮޅުންފިލުވައިދެވިފައިވެ.

 ްފްކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.އޭޖެންސީން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސ ފްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅ ފައިވ  ފޯމްތަކަށް ކުށުގެ ރެކޯޑް ސ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގ 

  ީގ އިމްކޮށްފައެވެ. ވަނަ އަހަރު މެމޯރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ތަކެއް އެކި އިދ ރ ތަކ އި އެކު 2022މި އިދ ރ އިން ވަނ 

މްޕެނީ ލިމިޓެޑް ސޮއިކުރެވިފައިވޭ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ޓްރ ންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮ އެމްއޯޔޫއެއްގައި 2އެގޮތުން 

 )އެމްޓީސީސީ( އ އި ޒކުރ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮލެޖ އިއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2022 ޯމިފައިވެއެވެ. މްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިންވަނަ ވަނަ އަހަރުގައި މި ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވ  ހުރިހ  ކުށުގެ ރެކޯޑް ފ 

 

 

 



   

 

 I 89 28  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަން  .2.2

ލް ޑްރަގް ) މަސްތުވ ތަކެއްޗ  ބެހޭ ޤ ނޫނު ( ގެ ދަށުން ނޭޝަނަ  2011/17ޤ ނޫނު ނަމްބަރ:  ސެކްޝަނަކީ  އެޝުއަރެންސް ކޮލިޓީ

ން ހިންގ  މ އެޖެންސީއިގެ ދަށުން  17/2011އޭޖެންސީ އަށް ލ ޒިމު ކުރ  އެންމެހ  ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ ޤ ނޫނުގެ ނަމްބަރ 

ތަށް ބަލ  އިވަލުއޭޓްކުރުމ އި ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ގަވައިދ  އެއްގޮއް ފަރުމ ކޮށް ހިންގަނީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަ 

ތަކުގެ ތެރެއިން މި އެ ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވ  ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުމ އި، ރ އްޖޭން ބޭރުން މި ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒު

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމެންޓ އި  ޅ  މަރުކަޒުތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް މޮނިޓަރކުރުމ އިއޭޖެންސީން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވ  ސެންޓަރުތަކަށް އެދި ހުށަހަ

މަށް ހުއްދަދީފައިވ  ޑްރަގް ޑިޕެންޑެންސް އެސެސްމެންޓް އަދި މަސްތުވ ތަކެއްޗައި ބެހޭ ގ ނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓްތައް ހެދު

އި މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ބެހޭ ކަތްކުރުމަށް އެދޭ ފަރ ތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމ ލެބޯޓްރީތައް އިންސްޕެކްޓްކޮށް މޮނިޓަރކުރުމ އި އެ މަސައް

ންސްޕެކްޓްކޮށް ގައިވ  ޕްރިކަރސަރ ކެމިކަލްސްއަށް ހުއްދަ ދިނުމ އި ކެމިކަލްސް ރައްކ ކުރެވޭ ތަންތަން އި 3ގ ނޫނުގެ ޖަދުވަލް 

ނަ މ އްދ ގެ )ށ(ގައި ވަ 184ނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަމަ މިގ ނޫނުގެ މޮނިޓަރކޮށް، މި ކެމިކަލްސްތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ބެލެހެއްޓުން ހިމެ

 2022ނަވަރީ ޖަ  01. ބަޔ ންކުރ  ކަންކަމ އި ގުޅޭ ގަވ އިދުތަކ އި އުސޫލްތައް އެކުލަވ ލުމަކީ ވެސް މި ސެކްޝަނުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ 

 02ންމެ ގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއަށް މި ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރީ އޮނިގަޑު  2022ޑިސެމްބަރ 31އިން 

ސިންގ އޮފިސަރ މުވައްޒަފުންކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ.  އެއީ، ސެކްޝަންގެ ހެޑް، ޑިރެކްޓަރ ޢ އިޝަތު ޒޫނ  މުހައްމަދު އަދި ލައިސެން

 ޚަދީޖ  ޢަބުދުއްރަޙްމ ނެވެ. 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް

  ަރކޮށް އިންސްޕެކްޓްކުރުން ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް މޮނިޓ  

ނިޓ ރ ކުރުމ އި ވަނަ އަހަރު އެން.ޑީ.އޭ ގެ ދަށުން ހިނގ  ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް މޮ 2022އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 

ތަކެއްޗ ބެހޭ މަސްތުވ "  2011/17އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް ކުއަލިޓީ އެޝުއަރެންސް ސެކްޝަނުން ހުރިހ  ސެންޓަރުތަކަށްވެސް ޤ ނޫނު 

އި ގުޅިގެން ނުކުރެވެ.  އިންޕެކްޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ބުރުގެ އިންސްޕެކްޝަން  ބަޖެޓް ހުއްދަ ނުލިބުމ  02ޤ ނޫނު " ލ ޒިމުކުރ  

ލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ހެބިގެ ދެވަނަ ބުރުގެ އަތޮޅު ތެރޭގެ މަރުކަޒުތަކަށް )ފުވައްމުލަކު ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރި 2022ނަމަވެސް، 

ނ  ކޮމިއުނިޓީ ހދ. ހަނިމ ދޫ ، ގދ.ތިނަދޫ އަދި  ސ.ހިތަދޫ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އަދި ދަގެ

ތައް ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒު  ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް  ( އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައި ނުވި ނަމަވެސް މ ލެ ސަރަހައްދުގައި ގ އިމުކުރެވިފައިވ 

ހިބިލިޓޭޝަން ރިއަންހެނުންނަށް ހ އްސަ ، ހުޅުމ ލެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް،  ހ ފުވޭ ހައުސް ،) ކ.މ ލެ ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ

ސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ ސެންޓަރ އަދި ކ.ގުޅީ ފަޅުގައި ގ އިމު ކުރެވިފައިވ  ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމ ންޑް ސެންޓަރ އަދި ސެންޓަރަލް ޑިޓޮކް

   އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނެވެ.ލެބޯޓަރީއެއް 2އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރ  ( ވަނީ 
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 ވަނަ އަހަރު ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔ ރަތުތައް ކުރެވިފައިވ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  2022

 

 

 

 

 

 

  ްފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުނ 

ދަށުން (  ވަނަމ އްދ ގެ 49 ގެ 2011/17 ނަމްބަރ ޤ ނޫން) ޤަވ ޢިދުގެ ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހިންގުމުގެ މަރުކަޒުތައް ފަރުވ ދޭ

އަހަރުގައި ވެސް ވަނީ  2022މަރުކަޒު ތަކަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް  ހިނގަމުންދ  ފަރުވ ދޭމި އެޖެންސީގެ ދަށުން 

ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަރުކަޒަކަށް ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ .  ކުރެވިފައިވެއެވެ

ފައިނުވ ތީ އެއްވެސް މަރުކަޒަކަށް ދ އިމީ ލައިސަންސް ދެވިފައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހ  ގަވ އިދުގައިވ  މިންގަނޑުތަކަށް ފެތި 

 )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.  1މަރުކަޒުތަކަށްވެސް މިހ ރު ދެވިފައި މިވަނީ ވަގުތީ ލައިސަންސެއް 

 

  ޫޕް އަދި އިންޑިވިޖިއަލް ލައިސަންސް ދޫކުރުން އިންޑިކޭޓިވް އަދި ޑްރަގް ޑިޕެންޑެންސް  އެސެސްމެންޓް އ އި ގްރ 

 ކުރައްވ   ފަރުވ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްވަނަ މ އްދ ގެ ( ދަށުން 9ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޤަވ ޢިދުގެ ) 

އިސަންސް ( ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސެލަރުންނަށް ޑިޕެންޑެންސީ އަދި އިންޑިވިޖުއަލް ކައުންސެލިން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ) ލަ

ލައިސަންސް ދެވިފައިވެއެވެ. ކައުންސެލަރަކަށް  34މިންގަޑަށް ފެތިފައިވ  ޖުމްލަ   ދެވިފައިވަނީ މި ގޮތުން ލައިސަންސް ކުރެވުނެވެ. 

ލް ކައުންސެލިންގ އިންޑިވިޖުއަގުރޫޕް އަދި  ކައިންސެލަރަކ އި  އަދި   18އެއީ ޑިޕެންޑެންސީ ކައުންސެލިންގ ލައިސަންސް ދެވުނު 

 ކައުންސެލަރަކަށެވެ.   16ލައިސަންސް ދެވުނު 

 

   ސްޓްކުރުމަށް ދެވޭ ލައިސަންސް ޓެ  ތަކެއްޗަށް މަސްތުވ  

ފަރ ތަކުން މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ހުއްދައެއް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. މި ދެފަރ ތުގެ  2ވަނަ އަހަރު  2022

 ލެބޯޓަރީ އިންސްޕެކްޓްކޮށް ވަނީ ލައިސަންސް ދެވިފައެވެ.  
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އިންސްޕެކްޝަން ތަފްޞީލް 

 މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރެވޭ ލެބޯޓްރީ  ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް 

ގޮތުގެ ތަފްސީލް  ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ވަނަ އަހަރު އިންސްޕެކްޝަން 2022  

 ތަފްސީލް  ގޮތުގެ  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް  ން އިންސްޕކެޝަ  އަހަރު  ވަނަ  2022 :2 ޗ ޓް 
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 ގައިވ  ޕްރިކަރސަރ ކެމިކަލް ހުއްދަ ދިނުން  3ތަކެއްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު ޖަދުވަލް  މަސްތުވ  
ގައި މަސްތުވ  ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދ ނެ ކެމިކަލް "  03ގެ ޖަދުވަލް  17/  2011މަސްތުވ  ތަކެއްޗ ބެހޭ ޤ ނޫނު 

 2022ޑިސެމްބަރ  31ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2022 ޖެނުއަރީ  01ޕްރިކ ސ  ކެމިކަލްސް" ރ އްޖެ އެތެރެ ކުރުމަށްޓަކައި 

މިގޮތުން ހުއްދަ ދެވުނު ބ ވައްތަކ އި ފަރ ތްތަކުގެ  ކެމިކަލްސް އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަދެވުނެވެ. ކަށްފަރ ތަ   33ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ އަހަރު

 މައުލޫމ ތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ތަފްސީލް   ކެމިކަލްތަކުގެ  ހުއްދަދެވުނު  އަހަރު  ވަނަ  2022  :4 ޗ ޓް 

 

0

20000

40000

60000

އީކޭ.އެމް ސި ްް  ސަލްފިއުރިކް އެ ޓލުއީން   އެސިޓޯން   ކް  ހައި ްްރޯކްލޮރި
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ޕޮޓޭސިއަމް  
ޕަމަންގަނޭޓް  

ހުއްދަ ދެވުނު ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތަކާއި ޢަދަދު 
އަށް 2022 ްިސެމްބަރ 31އިން 2022ޖެނުއަރީ 01

L KG

ހިންގުމުގެ  މަރުކަޒުތައް
 ލައިސަންސް 

އިންޑިކޭޓިވް އަދި ޑްރަގް 
ޑިޕެންޑެންސް  އެސެސްމެންޓް 

 ހެދެމުގެ ލައިސަންސް 

ވިޖިއަލް ގްރޫޕް އަދި އިންޑި
ކައުންސިލިންގ ދިނުމުގެ 

 ލައިސަންސް 
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ފްސީލް ވަނަ އަހަރު ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު ގޮތުގެ ތ2022ަ

މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް 
ޓެސްޓްކުރުމަށް ދެވޭ 

 ލައިސަންސް 

 ތަފްސީލް  ގޮތުގެ  ދޫކުރެވުނު  ލައިސަންސް  އަހަރު  ވަނަ 2022   :3 ޗ ޓް 
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 ލިޓަރުން  އަދަދު  ދެވިފައިވ   ހުއްދަ  އެތެރެކުރުމަށް  ރ އްޖެ  ޓޮލީން  އަހަރު  ވަނަ  :6 ާޗޓ  
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ރެފް ކޫލް  

އޯ.ޓީ.އެސް

ވެލިގާ ހާ ްްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް

ސައިރަސް އެންޓަރޕްރައިސް  

(ލ)ސަލްފިއުރިކް އެސ ިްް 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

އައިލެން ްް މެރިން ކްރާފްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް

އައިލެން ްް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެ ްް  

ނޮވެލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް

ސެވެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް.އެމް

އައިލެން ްް ޓްރޭ ްް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް

(ލ)ކޭ .އީ.އެމް

 ލިޓަރުން  އަދަދު  ދެވިފައިވ   ހުއްދަ  އެތެރެކުރުމަށް  ރ އްޖެ  އެމް.އީ.ކޭ  އަހަރު  ވަނަ  2022 :5 ޗ ޓް 

 ލިޓަރުން  އަދަދު  ދެވިފައިވ   ހުއްދަ  އެތެރެކުރުމަށް  ރ އްޖެ  އެސިޑް  ސަލްފިއުރިކް  އަހަރު  ވަނަ  2022 :7 ޗ ޓް 
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ލިމިޓެ ްް  ވައި ްްވޭ މޯލް ްިވްސް ޕްރައިވެޓް

އޯ.ޓީ.އެސް

ހައި ކޮމިޝަން އޮފް އިން ްިއާ  

ޓް ލިމިޓެ ްް  ބެސްޓް ބައި މޯލް ްިވްސް ޕްރައިވެ

ޓެ ްް  މާޒިޔާ ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމި

ސޭލްސްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް  

އޮލިމްޕިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް  
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 ކިލޯގްރ މުން  /ލިޓަރުން  އަދަދު  ދެވިފައިވ   ހުއްދަ  އެތެރެކުރުމަށް  ރ އްޖެ  އެސިޑް  ހައިޑްރޯކްލޮރިކް  އަހަރު  ވަނަ  2022 :8 ޗ ޓް 

 

 

 ލިޓަރުން  އަދަދު  ދެވިފައިވ   އްދަ ހު  އެތެރެކުރުމަށް  ރ އްޖެ  އެސިޓޯން  އަހަރު  ވަނަ  2022 :9 ޗ ޓް 

 

 ކުރެވުނު އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް 

  ުރުމަށް އެން.ޑީ.އޭގެ ބޯޑަށް ފޮނުވިފައި ފައިނަލްކުރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރިކަރސަރ ކެމިކަލްސްގެ ޤަވައިދ  

  ްފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސަންސް ދިނުމުގެ ގަވައިދު މުރ ޖ އ  ކުރުމުގެ މަސައްކަތ 

  ުއެސެސްމެންޓް ހަދ  މުވައްޒަފުންނ އި ކައުންސެލިންގ މުވައްޒަފުންގެ ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ޑްރ ފްޓް  ކުރެވުނ 

 ުގައި ހަރަކ ތްތެރިވުން ހުޅުމުގެ މަސައްކަތު (ވިލުނު )، ސ. ހުޅުމީދޫގައި އަލަށް ހުޅުވުނު ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒ 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

އޯ.ޓީ.އެސް
މިޓެ ްްއޮމެގާ ފައިބަރ އެން ްް ކެމިކަލްސް ޕްރައިވެޓް ލި
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ސެވެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް.އެމް
އައިލެން ްް ޓްރޭ ްް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް

ޓެ ްްއެޗް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމި.ޖީ.އެމް
ދަ ކޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް

(ލ)އެސިޓޯން 
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އެސް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް. ްީ.އޭ

ހައި ކޮމިޝަން އޮފް އިން ްިއާ  

ސެވެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް.އެމް

އަލްބާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ްް

 ްްޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

(ލ)ހައި ްްރޯކްލޮރިކް އެސި ްް 

kg L
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 ްޚ އްޞަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ އަދި ހ ފްވޭހައުސް  ހުޅުވުމަށްޓަކައި  ކުރެވުނު  ހުޅުމ ލޭގައި ގ އިމުކުރވިފައިވ  އަންހެނުނ

 މަސައްކަތުގައި ހަރ ތްތެރިވުން 

 ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތަކ އި ވޯކްޝޮޕްތަކ އި އެހެނިހެން ހަރަކ ތްތައް  

  ޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ 'ކޮންސްޓަރކްޝަން ޕަރމިޓް ރިފޯމް އެންޑް ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން' ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އަމ

 ން ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވިއެވެ. އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރ ސްޓރަކްޗަރ ގެ ފަރ ތު

 ްޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އިމ ރ ތްކުރުމ ގުޅޭ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރ  ރިސޯސަސްގެ މަޢލޫމ ތު ތަކ އި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފ 

 އެންޑް އިންފްރ ސްޓރަކްޗަރގެ ފަރ ތުން ބޭއްވުނު ބްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވުނެވެ.

  ްޓަލް ހެލްތް ޑޭ ގެ ހަރަކ ތްތަކުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. ވޯލްޑް މެނ 

 ެލުމުގެ މަސައްކަތުގައ އި ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ފަރ ތުން ވަޑައިގެންނެވި ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް.ނޭންސީ ޕޯލް ސެންތަރުތަކުގެ ފެންވަރު ބ

 ތްތެރިވިއެވެ.ގޮތުން ބައިވެރިވެ ހަރަކ  އަދި ހިންގި ޓްރެއިނިންގތަކުގައި ރ ވަ ހިންގުމުގައި ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސުން ޢަމަލީ 

 

 ޕްރޮގްރ މް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަން   .2.3

ވެ. އެ ސެކްޝަންސް ސެކްޝަނެއް މަސައްކަތްކުރެއެ 4ގެ ދަށުން މައިގަނޑު ޑިވިޝަން  ސްޓެޓިސްޓިކްސްޕްރޮގްރ މް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް 

 ތަކަކީ:

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން ޕްރޮގްރ މް  .1

 ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން  .2

 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެކްޝަން  .3

 ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ރިސ ރޗް އިން އެޑިކްޝަން ސައިންސް .4

 ސެކްޝަން . ޕްރޮގްރ މް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2.3.1
 

އޭޖެންސީގެ ފަރ ތުން ހިންގ  ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވ  ރިހެބިލިޓޭޝަން މިސެކްޝަން އިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކަކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

އަދި މީގެ އިތުރުން އެން.ޑީ.އޭ އިން ރ އްޖޭންބޭރު މެވެ. އަދި ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރ މްތައް ފަރުމ ކޮށް ސްޓޭންޑަރޑައިޒް ކުރުމު ޕްރޮގްރ މްތަކ 

ހިމެނެއެވެ. މިކަންކަމ އި އެކު މިސެކްޝަނުން އިސްނަގައިގެން  ނުން ޖ ގަ ހޯދުންފަރުވ އަށް ފޮނުވ ނެ މަރުކަޒުތައް ކަނޑައަޅ  އެފަދަ ތަންތަ

އޭ އަށް ލިބޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކ ، މަޝްރޫއުތައް ހިންގ  ވިލަރެސްކުރުމ ، .ޑީ .ބައިނަލް އަޤުވ މީ އެހީދޭ ޖަމ ޢަތްތަކުގެ އެހީގެ ދަށުން އެން
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ސައްކަތްތައް އެކަށައަޅައި އެމަސައްކަތް ހިނގ  ނުހިގ ހޮތް ބަލ  އޭގެ ސްޓްރަޓެޖިކް ޕްލޭނ އި، އެކްޝަން ޕްލޭން މަ.ޑީ.އެން

 ވިލަރެސްކުރެވެއެވެ.

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް 

ހ ފްވޭ ހައުސް ، ގްރޫޕް ފެސިލިޓޭޝަން އ އިގުޅޭ ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންސް ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ އިން އޮކްޓޯބަރ އަށް ޑީ.ޓީ.އ ރ.ސީ)ހ( 

 އަދި ކޮމިއުނިޓީ ސ ރވިސް ސެންޓަރުގެ ކައުންސިލަރުންނަށްވަނީ ހިންގިފައެވެ. 

ން ޑިސެމްބަރ އަށް އިއަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ސެޕްޓެމްބަރ )ށ( ޕްރޮގްރެސް ނޯޓް/ކޭސް ނޯޓްސް ލިޔުމ އި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަރުން 

 ނީ ހިންގިފައެވެ. ޑީ.ޓީ.އ ރ.ސީ، ހ ފްވޭ ހައުސް، ކޮމިއުނިޓީ ސ ރވިސް ސެންޓަރަށް، ހިތަދޫ އަދި ވިލުނު ސެންޓަރަށް ސެޝަންސްތައްވަ

 ؛ތައް ކުރެވިފައިވ  އެހެނިހެން މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް 

ކުރަންވީ ކަންކަން  ފުރަތަމަ ޑްރ ފްޓް ތައްޔ ރުކުރެވުނެވެ. މި މެނުއަލަކީ ފަރުވ  ދިނުމުގައި އަމަލު)ހ( ޕްރޮސީޖަރ މެނުއަލްގެ

 ބަޔ ންކުރ  ގައިޑްލައިނެކެވެ.

 ޔ ރުކުރެވިފައެވެ.)ށ( ޑަބްލިއެޗް.އޯގެ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. މ ރިޔ  އަލީގެ އެހީތެރިކަމ އެކު ސުޕަވިޝަން ޕްލިސީއެއް ވަނީ ތައް

ސް ޔޫސް އެޖެންސީ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކޭސަސް ރިލޭޓަޑްޓު ވިމެން އެންޑް ޗިލްރަން ވިތް ސަބްސްޓަން )ނ( "އިންޓަރ

 ޑިސްއޯޑަރ" އ އި ގުޅޭ އެސް.އޯޕީއެއް ވަނީ ތައްޔ ރުކުރެވިފައެވެ.

އަދި އުފުލުމުގައި  ޑަކަމުދ ތަކެތި މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުމަށްޓަކައި ސ މްޕަލް ނެގުމ އި، ލޭބަލްކުރުމ އިކު)ރ( "

 " އެސްއޯޕީ ވަނީ ރިވައިޒްކުރެވިފައެވެ.އަމަލުކުރ ނެ ގޮތް

ން ގައިޑްލައިން" ގައި ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  "އެޑޮލަސަންޓް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޭޓޝަ 2019)ބ( ޔުނިސެފް އިން 

 ވަނީ ރިވައިސް ކުރެވިފައެވެ.

 "ވިމެންސް ނަ އަހަރު ޑރ. ނަތ ލީ ޕ ބަބޮކެ ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ވަ 2012)ޅ( ޔޫއެއް.އޯ.ޑީ.ސީގެ އެހީތެރިކަމ އެކު 

ގައި ބޭނުންކުރަން ރިހެބިލިޓޭަޝން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް މެނުއަލް" ވަނީ ރިވަސްކުރެވި އަންހެނުންގެ ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒު

 ފެށިފައެވެ.
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އްޗަށް ބިނ ކުރެވިފައިވ   ގްރޫޕް މޮޑެލްގެ މަ )ކ( ޔޫއެއް.އޯ.ޑީ.ސީގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް. ެނންސީ ޕޯލް ގެ ެއހިތެރިކަމ އެކު

ެއވެ. އަދި މިޕްރޮގްރ މް މެނުއަލައިޒްޑް "ވިމެންސް ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ގައިޑްލައިނެއްވަނީ އެކުލަވ ލެވިފަ

 ހިންގުމަށް ބޭުނންވ  ފޮތްތައްަވނީ ހޯދިފައެވެ.

ރީލް އަށް ވަނީ )ޅ( ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ އެހީތެރިކަމ އެކު ކްލިނިކަލް ސުޕަރވިޝަން ސެޝަންސްތައް ޖެނުއަރީ އިން އެޕް

 ކައުންސިލަރުންނ އި ޓެކްނިކަލް ުމވައްޒަފުންނަށް ނަގ ދެވިފައެވެ. 

އި އެކު ޕ ރތް ކޯޓ  )ކ( ރ އްޖޭގް ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޓެކްނިކަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިޔ 

 މަޝްވަރ ކުރެވި އެފުރުސަތު ހޯދ ދެވިފައިވެއެވެ.

ންހުރި ސަރުކ ރުގެ )އ( މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ގުލޭ ގައުމީ ސިޔ ސަތު އެކުލަވ ލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ގޮތުން ގުޅު

 ލެވިފައިވެއެވެ.ސީއެއް އެކުލަވ ވުޒ ރ ތަކ އި، އެންޖީއޯތަކ އިއެކު މަޝްވަރ  ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްިވ ޑްރ ފްޓް ޕޮލި

 

 .ހިންގުނު ތަމްރީނުތަކ ބެހޭ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެވަނަ އަހަރުގައި ޕްރޮގްރ މް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން  2022
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ން  ކައުންސެލަރުން ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރު

ކޭސް ނޯޓްސް ލިޔުމަށް  

ގްރޫޕް ފެސިލިޓޭޝަނާއި ގުޅޭ ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތައް

އެސެސްމަންޓް އެން ްް ޓްރީޓްމަންޓް ޓްރައޭޖް

ގްރޫޕް ފެސިލިޓޭޝަން  

ކޯރ ފަންކްޝަން  12އެ ްިކްޝަން ކައުންސެލަރސް 

ޓްރޯމާ އިންފޯމް ްް ކެއަރ 

ކްލިނިކަލް ޕްރޯޓޯކޯލްސް

ބީޕްރޮނޯފިން މެއިންޓެއިނެންސް 

މެ ްިކަލް އެސިސްޓެ ްް ޓްރީޓްމަންޓް  

ބައި-އެސިސްޓް

ރީ  ތެރަޕިއުޓިކް އެލައިންސް އެން ްް ފެސިލިޓޭޓިންގ ރިކަވަ

ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ތަމްރީނުތައ2022ް

 ތަމްރީނުތައް  އެހެނިހެން  ހިންގުނު  އހަރު  ވަނަ 2022 :10 ޗ ޓް 
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 ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ  .1

 ޓްރެއިނިނގް އެއް )ހ( ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ އެހީގެ ދަށުން މެޑިކޭޝަން އެސިސްޓަޑް ޓްރީޓްމަންޓް ފޯ އޯޕިއޮއިޑް ޑިސްއޯޑ  އ ިއ ގުޅޭ

ންގިފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވީ ގައި ( ހި 27-26ދުވަހަކަށް ބަހ ލައިގެން )ނޮވެމްބަރ  2ބައިވެރިން 

ރެއިނިނގް ޕްރޮގްރ މްގައި ގައި ބޭއްވުނު މި ޓް 26ނޮވެމްބަރ ންސަލްޓަންޓް ޑރ. ޔަތަން ޕ ލް ސިންގ ބަލްހ ރ  އެވެ. ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ ކޮ 

ނަދޫ ހޮސްޕިތަލް އަދި ބައިވެރިވެފައިވ ނީ އެން.ޑީ.އޭގެ ޑޮކްޓަރުން ނ އި ނަރުހުންގެ އިތުރުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް، ގދ. ތި

ރެއިނިނގް ޕްރޮގްރ މްގައި ޓްގައި ބޭއްވުނު މި  27 އިން ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން އަދި ހެލްތް ވޯކަރުންނެވެ. އަދި ޏ.ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް 

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް، ، ބައިވެރިވެފައިވ ނީ އެން.ޑީ.އޭގެ ޑޮކްޓަރުން ނ އި ނަރުހުންގެ އިތުރުން އައި.ޖީއެމް.އެްޗ، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް 

، ވިތްޑްރޯވަލް މެނޭޖްމަންޓް  ހިޔ  އަދި ހުޅުމ ލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުންނ އި ނަރުހުންނެވެ. މި ޓްރެއިނިންގައިވިލިމ ލެ ހޮސްޕިޓަލް، ސެނެ

 މެއިންޓަނަންސް ޓްރީޓްމަންޓް އަދި އޯވަޑޯސް އ އި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމ ތު ދެވިފައިވެއެވެ.

 

ދުވަހުގެ  7ވައްޒަފުންނަށް ކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރައްވ  ޓެކްނިކަލް މު )ށ( ސ. ހުޅުމީދޫގައި ވިލުނު ގައި ހިދުމަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން އެމަރު 

ކޮންސަލްޓަން ޑރ.  ގައިވަނީ ހިންގިފައެވެ. މި ޓްރެއިނިނގް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވީ ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯގެ 2022ޓްރެއިނިގްއެއް މ ރޗް 

ސައިކޮލޮޖިކަލް  އޯދަރ، ކައުންސެލިންގ ސްކިލްސް އަދިމ ރިޔ  އަލީ އެވެ. މި ޓްރެއިނިނގްގައި ޓްރައިމ ، ސަބްސްޓަންސް ޔޫސް ޑިސް

 ޑިސްއޯދ ރސްއ އި ގުލޭގޮތުން މައުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

 

 ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ  .2

ވަނަ ދުވަހު  2022އޮގަސްޓް  7ދުވަހުގެ އޮންލައިން ޓްރެއިނިގް އެއް  1)ހ( ބުޕްރިނޯފިން މެންޓެނެންސް ޓްރީޓްމަންޓް އ އި ގުޅޭ 

ނީ ޔޫއެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ގެ ޑޮކްޓަރުންނ އި ނަރުހުންނަށް ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ޓްރެއިނިންގް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވައިފައިވައެން.ޑީ.އޭ 

 ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް ނެންސީ ޕޯލް ގެ އެހީތެރިކަމ އެކުއެވެ.

އި ގުޅޭގޮތުން ންޓް ޕްރޮޓޯކޯލްސް އ ވަނަ ދުވަހު ފ ރމަކޮލޮޖިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް އަދި އޯވަރޑޯސް މެނޭޖްމަ 2022އޮގަސްޓް  15)ށ( 

ސް ނެންސީ ޕޯލް ގެ އޮންލައިން ޓްރެއިނިގް އެއް އެން.ޑީ.އޭގެ ޑޮކްޓަރުން ނަރުހުންނަށް ވަނީ ޔޫއެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މި

 އެހީތެރިކަމ އެކު ހިންގިފައެވެ. 

.ސީ ގެ ވަނަ ދުވަހު ޔޫއެން.އޯ.ޑީ 2022އޮގަސްޓް  1)ނ( ޓްރޯމ  އިންފޯމްޑް ކެއަރ އ އި ގުޅޭ އޮންލައިން ޓްރެއިނިންގއެއް 

 ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް ނެންސީ ޕޯލް ގެ އެހީތެރިކަމ އެކު އެން.ޑީ.އޭ ގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.
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ރެއިނިގް ޓްކޯ ފަންކްޝަންސް އ އި ގުޅޭގޮތުން އޮންލައިން  12ވަނަ ދުވަހު އެޑިކްޝަން ކައުންސިލަރސް  2022އޮގަސްޓް  15)ރ( 

 ކަމ އެކު ހިންގިފައެވެ.އެއް އެން.ޑީ.އޭގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ވަނީ ޔޫއެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް ނެންސީ ޕޯލް ގެ އެހީތެރި 

އޭގެ ވަނަ ދުވަހު ގްރޫޕް ފެސިލިޓޭޝަން އ އި ގުޅޭގޮތުން އޮންލައިން ޓްރެއިނިގް އެއް އެން.ޑީ. 2022އޮގަސްޓް  16)ބ( 

 ވެ.ންނަށް ވަނީ ޔޫއެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް ނެންސީ ޕޯލް ގެ އެހީތެރިކަމ އެކު ހިންގިފައެކައުންސިލަރު

ރެއިނިގް އެއް ވަނަ ދުވަހު އެސެސްމަންޓް އަދި ޓްރީޓްމަންޓް ޓްރައިއ ޖް އ އި ގުޅޭގޮތުން އޮންލައިން ޓް 2022އޮގަސްޓް  22)ޅ( 

 ކު ހިންގިފައެވެ.ން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓް މިސް ނެންސީ ޕޯލް ގެ އެހީތެރިކަމ އެއެން.ޑީ.އޭގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ވަނީ ޔޫއެ

 . ޓްރ ންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް 3

ރެއިނިގް އެއް ދުވަހު ގެ ޓް 5ޓްރެއިނިންގ އޮން ތެރަޕިއުޓިކް އެލައަންސް އެންޑް ފެސިލިޓޭޓިންގ ރިކަވަރީ އ އިގުޅޭ ގޮތުން  )ހ(

ކައުންސިލަރަކަށް ހިންގިފައެވެ. މި ޓްރެއިނިގް  2 ޑީ.ޖޭ.ޖޭ  އެންޑީގެ ގެ ކައުންސިލަރުން އަދި އަށް ވަނީ 20-24ނޮވެންބަރ 

 ފެސިލިޓޭޓްކޮސްދެއްވީ ޑރ. ތިރުމަގ ލް އެވެ. 

އަށް ވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ  4-6ދުވަހު ގެ ޓްރެއިނިގް އެއް ޑިސެމްބަރ  3ބީއައި އ އިގުޅޭ ގޮތުން -)ށ( ޓްރެއިނިންގ އޮން އެސިސްޓް 

ވެ. ޑޮކްޓަރުން، ނަރުހުން، ހެލްތް ވޯކަރުން، ސްކޫލް ޓީޗަރުން، ސްކޫލް ހެލްތް އެސިސްޓަންޓުން އަދި ސްކޫލް ކައުންސިލަރުންނަށް ހިންގިފައެ 

ނ ، ބީއައި ގެ ޓީއޯޓީ ފުރިހަމަކޮށްފައިވ  އެންޑީއޭގެ މުވައްޒަފުންކަމަށްވ  ޢ އިޝަތު މެހެރީ-މި ޓްރެއިނިގް ފެސިލިޓޭޓްކޮސްދެއްވީ އެސެސްޓް

 މަރިޔަމް ށަމ  ނަސީރު، އިބްރ ހިމް ލިރ ރު އަދި އައިޝަތު ނިޝ އެވެ.

 ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަން  .2.3.2
ރި ކުރުވުމުގެ މަޢުލޫމ ތ އި، މަސްތުވ ތަކެތިން ރައްކ ތެރިވެ ތިބުމަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެ މި ސެކްޝަނުން ކުރ  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ 

ފަރ ތްތައް މެދުވެރިކޮށް  ޕްރޮގްރ މްތަކ އި، ސެޝަންތައް ވިލަރެސްކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދިޔުމ އި، އަދި ތަމްރީން ކުރެވޭތަމްރީން ދިނުމުގެ 

 ހިންގަންޖެހޭ ޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގުން.

ނޭ އެކި އުމުރުފުރ ތަކަށް މެމަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް މުޖުތަމަޢުގައި ހިޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ 

ން މުޖުތަމައުގެ އެއްބ ރުލުން އަމ ޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމ ބެހޭ ހުރިހ  އިދ ރ ތަކ އި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އިތުރު 

ޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މައިބެހޭ ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމެވެ. މިގޮތުން އ އްމުންނަށް މަސްތުވ ތަކެތިން ރައްކ ތެރިވުމ 

ތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުންވ  އައި.އީ.ސީ )އިންފޮމޭޝަން، އެޑިޔުކޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން( މެޓީރިއަލްސް ތައްޔ ރުކޮށް ތަފ ތު ވަޞީލަ

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރ މް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ. 
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، ކިލެވެލްތަކަށް )ޔުނިވަރސަލްޕްރޮގްރ މްތައް ބިނ  ކުރެވިފައިވަނީ ޕްރިވެންޝަންގެ އެ ،މްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައިޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރ 

ސްކް ލެވެލް )ޕްރައިމަރީ، ސެލެކްޓިކް އަދި އިންޑިކޭޓިވް( ބިނ ކޮށް، އެވިޑެންސް ބޭސްޑް ކޮށެވެ. އަދި ޕްރޮގްރ މްތައް ރޭވުމުގައި އެކި ރި

 ށް ގެންދިޔުމެވެ.އަދި ޓ ޝިއަރީ( ތަކުގައި ހިމެނޭ ޓ ގެޓް ގުރޫޕްތައް ފ ހަގަކޮށް، އެ ފަރ ތްތަކަށް ޕްރޮގްރ މް ކުރިއަސެކަންޑަރީ 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް

 

 މަޢުލޫމ ތު  ގެ ޕްރޮގްރ މްތަކު  ހިންގުނު  އިން  ޝަން ޕްރިވެން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ  :16 ތ ވަލު 

 ޕްރޮގްރ މް ރޭވި ފަރ ތް  ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފަރ ތްތައް  ޕްރޮގްރ މްގެ ނަން  #
 ސ. ހުޅުމީދޫގެ ބެލެނިވެރިން  'ސެންސިޓައިޒޭޝަން' ޕްރޮގްރ މް  1

 ސ. ހުޅުމީދޫގެ އެން.ޖީ.އޯ ތައް 
 ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަން 

 އޭޖެންސީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް 

"ޓްރެއިނިންގ އޮން ކެޕޭސިޓީ  2
ބިލްޑިންގ ފޯ ކޮމިއުނިޓީ 

 ލީޑަރސް" ޕްރޮގްރ މް

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  ނ. ވެލިދޫ ރައްޔިތުންނަށް 

-ޕޮޒިޓިވް ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލް 3
ކޮމިއުނިޓީ ކްލައިންޓްސް 

 ޕޭރެންޓްސް"

ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރގެ 
 ބެލެނިވެރިންނަށް ކްލައިންޓުންގެ 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ 

ޒުވ ނުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދ   4
 ސެޝަން 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  އައްޑޫ ސިޓީގެ ޒުވ ނުން 
 ޓްރ ންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް 

ސްކޫލް ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް  5
 ކުރިއަށް ގެންދ  ސެޝަން 

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ   ބެލެނިވެރިންނަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލްތަކުގެ 
 ޓްރ ންސް ޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް 

0 1 2 3 4 5

ރޮގްރާމްތައްސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހިންގުނު ޕް

އޯ ތަކަށް ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް.ޖީ.އެން

ބެލެނިވެރިންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމްތައް

ޒުވާނުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސެޝަންތައް

ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް މީހުން ބިނާކުރުން

އެސިސްޓް ބައި ޓްރެއިނިންގ

ސްޓޭކްހޯލް ްަރސްއަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސެޝަންތައް

2022-ސެޝަންތައް / ހިންގިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް 

 ޕްރޮގްރ މުތައް  ޕްރިވެންޝަން  ހިންގުނު  އަހަރު  ވަނަ  2022 :11 ޗ ޓް 
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ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްއަށް ކުރިއަށް  6
 ގެންދ  ސެޝަން 

ސަރުކ ރު  ،އައްޑޫ ސިޓީގެ ސްކޫލްތައި
 އެން.ޖީ.އޯ ތައް ކްލަބުތައް ،އޮފީސްތައް

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  
 ޓްރ ންސް ޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް 

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ކުރިއަށް  7
 ”ASSIST BI“ގެންދެވުނު 

 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މް 

އައްޑޫ ސިޓީގައި މަސައްކަތްކުރ  ޑޮކްޓަރުން، 
ނަރުހުންނަށް އަދި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 

 ވޯކަރސް

 ޓްރ ންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް 

'މެންޓަލް ހެލްތު ޑޭ' ފ ހަގަ  8
 ހަރަކ ތެއްކުރުމުގެ ގޮތުން އޯޕަންޑޭ 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  މ ލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް

'މެންޓަލް ހެލްތު ޑޭ' ފ ހަގަ  9
ކުރުމުގެ ގޮތުން އެން.ޑީ.އޭ ގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް ހަރަކ ތްތަކެއް 

 ގެންދިއުން 

 އޭޖެންސީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުން 

ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރ މް  10
 ހިންގުމަށް މީހުން ތަމްރީންކުރުން 

ރ އްޖޭގެ ހުރިހ  ރަށެއްގެ ކައުންސިލް އަދި 
 ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ، 
 ޖ ރނީ

ރިސްކް އެންޑް ޕްރޮޓެކްޓިވް  11
ފެކްޓަރސް އެސެސްމެންޓް ފޯމް 

 ފުރުން 

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ  ރ އްޖޭގެ ރައްތުން 

 

 

ދެވިފައިވެއެވެ. ބައްދަލުވުމެްއ ކުރިއަށް ގެން 8 ޕްރިވެންޝަން ސެކްޝަނުން ިއސްނަގައިގެން ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2022
 ސީލެވެ. ތިރީގައިވ  ޓޭބަލްގައި އެވަނީ ސެކްޝަނުން ލީޑްކޮށްގެން، ކުރިއަްށ ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ަތފް

 

 ބައްދަލުވުންތައް  ބޭއްވުނު  ފަރ ތްތަކ އެކު  އެކި  އަހަރު  ވަނަ  2022 :17 ތ ވަލު 

 ތަފްސީލް  ތ ރީޚް  #
ލިދޫގައި ވެ ނ. ވެލިދޫ ޕޮލިހުންނ އެކު މަޝްވަރ  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނ.  17.02.2022 1

 މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  ފަރ ތްތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރ  ކުރެވުނެވެ.
ންގ ފޯ ކޮމިއުނިޓީ "ޓްރެއިނިންގ އޮން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިނ. ވެލިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ   17.02.2022 2

 ބައްދަލުވުމެއް ލީޑަރސް" ޕްރޮގްރ މްއ  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް ނ. ވެލިދޫ ކައުންސިލްއ އެކު މަޝްވަރ 
 ބޭއްވުނެވެ.

ވައްޒަފުންނ އެކު ކަލް މު"ޕްރިވެންޝަން މ ސް ޕްރޮގްރ މް" އ އި ގުޅޭގޮތުން އެން.ޑީ.އޭ ސެކްޝަންތަކުގެ ޓެކްނި 09.03.2022 3
 މަޝްވަރ  ކުރެވުނެވެ 

ތުވ ތަކެއްޗ އި ގުޅިގެން ސ. ހުޅުދޫ ކައުންސިލްއ އެކު ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަސް 22.03.2022 4
ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ނެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކ އި އެކަންކަމުން މުޖުތަމައު ރައްކ ތެއިކުރުމަށް އެކުގައި ކުރެވިދ 

 މަޝްވަރ ކުރެވުނެވެ.
ކުށްމަދު އި ސ. ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއ އެކު ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގަ 22.03.2022 5

 ވުނެވެ.މަޝްވަރ  ކުރެ  ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކ  ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމައެއް ބިނ  ކުރުމަށް 
ތަކެތީގެ މައްސަލަ މީދޫ ކައުންސިލ އެކު ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަސްތުވ ސ.  23.03.2022 6

 ޝްވަރ ކުރެވުނެވެ.އޮތްމިންވަރ އި، ދިމ ވ  މައްސަލަތަކ އި، އެހީތެރިކަން ބޭނުންވ  ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން މަ 
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ސްތުވ ތަކެތި މަމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސ. ހުޅުމީދޫ ސިއްހީމަރުކަޒ އެކު ބައްދަލުވު 23.03.2022 7
ޒ އި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރ ފަރ ތްތަކަށް ބޭނުންވ  ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސީއްހީ މަރުކަ

 ކުރެވިދ ނެ ކަންތައްތަކ އި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރ ކުރެވުނެވެ.
އި މަސްތުވ ތަކެތިން ތަކ އެކު ބައްދަލުވުމެއްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގަސ. ހުޅުމީދޫގެ އެން.ޖީ.އޯ  24.03.2022 8

އި ގުޅޭގޮތުން މުޖުތަމައު ސަލ މަތްކުރުމަށްޓަކައި އެން.ޖީ.އޯ ތަކ އި ގުޅިގެން ކުރެވިދ ނެ ކަންތައްތަކ 
 މަޝްވަރ ކުރެވުނެވެ 

 

 . ސްޓްޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން ސެކްޝަން 2.3.3
 

ސ ބު ބެލެހެއްޓުމ އި ހިސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ޕަންލިކޭޝަން ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިމުއައްސަސ ގެ ތަފ ސް 

ތެއްގައި މި މައިގަނޑު ގޮ މައުލޫމ ތު އެހެނިހެންފަރ ތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި  ތަފ ސް ހިސ ބު ރިޕޯޓް، ފޮތް ތައްޔ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 އަދި އެސެސްމަންޓް، މުއައްސ ސ ގެ ހިދުމަތް ހޯދ ފަރ ތްކަމުގައިވ  ކްލައިންޓުންގެ ޑޭޓ  ރަނގަޅަށް ދުވަހުން ދުވަހައް ބެލެހެއްޓުން މި

 ގެ މައްޗައްބިނ ކޮށް އެކިއެކި ޓްރީޓްމަންޓް ސެންޓަރތަކުން ދުވަހުންދުވަހައް މައުލޫމ ތުތައް އެއްކޮށް އެމައުލޫމ ތު  ,ޓްރީޓްމަންޓް ، ލެބޯޓަރީ

  ން ހިމެނެއެވެ.ރިޕޯޓްތަކ އި ، ޓްވިޓ  ، ފޭސްބުކް، އަދި ވެބްސައިޓުގެ ޒަރިއްޔ އިން ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމ ތު ފޯރުކޮށް ދިނު 

 މަސައްކަތްތައް  ގެންދެވުނު  ކުރިއަށް 

  ްބީ.ޑީ ޑ ޓ  އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ޑީމައުލޫމ ތު ކަލެކްޓް ކުރުމުގައި ހުރިދަތިތަކ އި އެކުގައިވެސް މިވަގުތައް އޮތް ފަސޭހަ ހައްލެއްގެ ގޮތުނ.

 ރުން ގޫގަލް ޝީޓްސްތައް ތައްޔ ރުކުރެވި ސެންޓަރުތަކުން ދުވަހުން ދުވަހައްމައުލޫމ ތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކު 

  ުއް  ހިމެނޭގޮތައް އަދި ސެންޓަރުތަ،އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަން، އޮންނަބޯރޑް މީޓިންއަށް ޓްރީޓްމަންޓް ސެކްޝަންކޮންމެ ހަފްތ އަކ

 ޑ ޓ  އެއްކުރުމަށްފަހު ރިޕޯރޓް ތައްޔ ރުކޮށް އެރިޕޯޓް ބޯޑް މެމްބަރުންނަށް ހުށަހަޅައިދިނުން 

  ެށް ޕަބްލިޝްކުރުން މަހަކުން )ކުއަޓަރ( ސްޓެޓިސްޓީކްސް ރިޕޯޓްތައްޔ ރުކޮ 3އަހަރުގެ ކޮންމ 

  ްއަހަރު ނިމުމުން އިއަރލީ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޮތް ތައްޔ ރުކޮށް ޕަބްލިޝްކުރުނ 

 ަށްޓަކައި ވަނީ ގޫގަލް މިއަހަރު ޑިސެބަރ މަހުތެރޭގައި ، ލެބް، އެސެސްމަންޓް، އަދި ޓްރީޓްމަންޓް ސެކްޝަންއިން ޑެއިލީ ޑ ޓ  ހޯދުމ

 ޔުނިޓް ތަކަށް ހަވ ލުކިރެވިފައެވެ.  ޝީޓްތަކެއް ތައްޔ ރުކުރެވި އެ ސެކްޝަންތަކ އި

   ރައީސް އޮފީހުގައި ގ އިމް ކުރެވިފައިވdata.gov.mvްލޯޑްކުރުން ވިޔުގައަށް މިމުއައްސަސ ގެ މުހިންމު ތަފ ސްހިސ ބު އަޕ 

 ަވުން އް ފޮނު ރައިސް އޮފީހުގެ ޓ ސްކްފޯސް ބައްދަލުވުންތަކަށް ބޭނުންވ  މައުލޫމ ތު ، ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް ރައީސް އޮފީހ 

  ްމިސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް އިތުރައްކުރިއަރުވ  އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެކިކަންކަން ކުރުނ 

  ިކްލައިންޓް ޑ ޓ ބޭސްއެއް ގ އިމްކުމަށް ކުރަންޖެހޭ ، ސޮފްޓް ވެއަރ އަދި ކްލައިންޓް ޑ ޓ  ރަނގަޅުގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައ

 މަސައްކަތްތައްކުރުން 
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 ޒް ނޭޝަނަލް ރިސ ރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އެޑިކްޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސްޓަޑީ  .2.3.4
 

 17/2011ޤ ނޫނު ނަންބަރ  - ޒް ނޭޝަނަލް ރިސ ރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ އެޑިކްޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސްޓަޑީ

ށްޓަކައި ބޭނުންވ  ޕްރޮފެޝަނަލް ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަ ލ ޒިމްކުރ  ހިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ މި އެޖެންސީއަށްމަސްތުވ ތަކެއްޗ އިބެހޭ ޤ ނޫނުން 

ރޮގްރ މްތަކ އި ނޮން އެކްރެޑިޓެޑް އެމް.ކިއު.އޭ އިން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވ  ޕް ވެ. އަދިންދިނުމެ މ އި ތަމްރީހުން ބިނ ކުރުމަށް ބޭނުންވ  ތައުލީ މީ

ށްފައިވ  މަޤްޞަދުތައް ވަނަ މ އްދ ގައިބަޔ ންކޮ 2މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނުގެ މީގެއިތުރުން،  މެވެ.އް ރ ވ  ހިންގުޕްރޮގްރ މްތަ

 މެވެ. އެންމެހ  ދިރ ސ ތައް ހެދު ޙ ޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ 

 ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިއިންޓަގްރޭޝަން ޑިވިޝަން  .2.4

 ސެކްޝަނެއް މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެއީ  3މައިގަނޑު  ގެ ދަށުންޑިވިޝަން ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިއިންޓަގްރޭޝަން 

  ްޓްރީމަންޓް އެންޑް ސެންޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނ 

o  ްލެބޯޓަރީ ސަރވިސް ޔުނިޓ 

  ްރިއިންޓަގްރޭޝަން ސެކްޝަނ 

  ްއެސެސްމަންޓް  ސެކްޝަނ 

 ސެކްޝަން ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ސެންޓަރ މެނޭޖްމަންޓް  .2.4.1
 

 ކަންކަން ޔަންޓުންގެކްލަ އެންމެހ  ފަރުވ  ރިހެބިލިޓޭޝަން އޭޖެންސީން ޑްރަގް ނޭޝަނަލް ސެކްޝަނަކީ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓ ރސް ޓްރީޓްމެންޓް

ކ ، ޑްރަގް ކޯޓްގެ އަމުރެއްގެ ދިގެންފަރުވ  އަށް އަންނަ ފަރ ތްތަ އެ އަމިއްލަޔަށް  މިގޮތުން . ސެކްޝަނެކެވެ އުފެދިފައިވ   ހިންގުމަށް  ވިލަރެސްކޮށް 

އި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަކީ ފަރުވ އަށް އަންނަ ފަރ ތްތައް ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ފޮނުވުމ އި އެކަމ އި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަދަށުން 

 ގެ ރިހެބިލިޓޭޝަންޓްރީޓްމެންޓް ސެންޓ ރ މެނެޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތެކެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޑްރަގް ކޯޓު

މަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކ ، އަމުރުގެ ދަށުން ފަރުވ  ހޯދ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުވ  ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަށް ފަރުވ  އިން އުނިކުރު 

ށަހަޅ  ކޭސްތަކަށް ޓ ލުމަށް ހު ފަރުވ ގެ އުޞޫލްތަކ  ޤަވ ޢިދުތަކ  ޚިލ ފުވެގެން ފަރުވ އިން ވަކި ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މް ހުއް 

 މި ސެކްޝަނުންނެވެ.  މީގެ އިތުރުން ލެބޯރަޓަރީ ސަރވިސްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ  ޑްރަގް ކޯޓަށް ދިޔުން ހިމެނެއެވެ.

 މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެއީ؛ 7ޓްރީޓްމަންޓް ސެކްޝަނުގައި މި ވަގުތު 

 ޑިރެކްޓަރ 

 ކައުންސެލަރ 

 ސ.އެޑްމިންއޮފިސަރ 

 ޕްރޮގްރ މް އޮފިސަރ 



   

 

 I 89 42  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ޑޭޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ 

  2އެޑްމިން އޮފިސަރ 

 ތަފ ސް ހިސ ބު
 

ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަކުން  ވަނައަހަރުވެސް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ހިންގަމުންދ  2022ވޭތުވެދިޔަ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން 

މިޔުނިޓީ ފަރުވ ގެ ޚިދުމަތް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ކޮހ ފްވޭ ހައުސްގެ ޚިދުމަތ އި ރެސިޑެންޝަލް ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޚިދުމަތ އި 

 ދެވިފައިވެއެވެ. 

 ތަފްސީލް  ގޮތުގެ  ހުށައަޅ ފައިވ   އެދި  ފަރުވ އަށް  ރިހެބިލިޓޭޝަން  :18 ތ ވ ލު      

 

 

 

 

 

 ކްލައިންޓުން  ސެންޓަރަށް  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ންޑް އެ  ޓްރޓްމަންޓް  އަށް  15 ނޮވެމްބަރ 2022 އިން  ޑިސެމްބަރު  2021 :19 ތ ވަލު 

 ތަފްސީލް  ގޮތުގެ  ފޮނުވިފައިވ  

 ޖުމްލަ  އަންހެން ޑިޓޮކްސް  ޑިޓޮކްސް  އަންހެން ރިހެބް  ސީ . ޑީޓީ. އ ރު  ދުވަސް 
 33 - - - 33 2021ޑިސެމްބަރ 
 25 - 02 - 23 ޖަނަވަރީ 
 27 2 03 - 24 ފެބުރުއަރީ 

 17 1 10 - 7 މ ރޗް 
 25 - 09 - 16 އޭޕްރީލް 

 58 2 45 - 13 މެއި 
 85 6 71 01 14 ޖޫން 
 66 3 61 - 5 ޖުލައި 

 72 3 60 01 12 އޮގަސްޓް 
 55 6 52 - 3 ސެޕްޓެމްބަރ 
 74 8 53 01 21 އޮކްޓޯބަރ 

 79 06 62 01 17 2022ނޮވެމްބަރ  15

 616 ޖުމްލަ 
 

 

 ޖުމްލަ  ތަފްޞީލް 

 514 ޑްރަގް ކޯޓް 

 85 އަމިއްލައަށް 

 428 ޑިޓޮކްސް 

 00 އެހެނިހެން 



   

 

 I 89 43  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ތަފްސީލް  ތުގެ ލިބިފައިވ ތޮ  އަމުރު  ރިހެބިލިޓޭޝަން  ކޯޓުން  ޑްރަގް  އަށް  15ނޮވެމްބަރ 2022 އިން  ޑިސެމްބަރ 2021 :20 ތ ވަލު 

 ޖުމްލަ  ކޮމިޔުނިޓީއަށް ޙުކުމްކުރި  ޑީ.ޓީ.އ ރު.ސީ އަށް ޙުކުމްކުރި  މަސް 
 ފިރިހެން  އަންހެން  ފިރިހެން  އަންހެން

 88 57 02 27 02 2021ޑިސެމްބަރ 
 37 30 01 06 - ޖަނަވަރީ 
 41 34 01 06 - ފެބުރުއަރީ 

 23 12 - 11 - މ ރޗް 
 29 23 - 06 - އޭޕްރީލް 

 17 15 - 02 - މެއި 
 29 21 - 08 - ޖޫން 
 37 10 01 25 01   ޖުލައި 

 25 20 02 03 - އޮގަސްޓް 
 86 26 01 58 01 ސެޕްޓެމްބަރ 
 67 27 01 38 01 އޮކްޓޯބަރ 

 35 - - 34 01 2022ނޮވެމްބަރ  15

 514 ޖުމްލަ 
 

 ގޮތް  ހުށަހެޅިފައިވ   އެސަސްމަންޓަށް  އަށް 15 ޑނޮވެމްބަރ 2022 އިން  2021 :21 ތ ވަލު 

ރީ އެސެސްމަންޓް  މަސް 
 ހެދުމަށް ލިބުތު 

ރީއެސެސްމަންޓް 
 ހެދުނު 

ޑްރަގް ކޯޓަށް 
 ފޮނުވުނު 

ރީއެސެސްމަންޓަށް 
 އެއްބ ރުލުން ނުދޭ 

 ޖުމްލަ 

 114 49 - 62 03 2021ޑިސެމްބަރ 
 76 41 01 34 - ޖަނަވަރީ 
 74 32 01 38 03 ފެބުރުއަރީ 

 62 26 - 36 - މ ރޗް 
 64 30 - 34 - އޭޕްރީލް 

 20 08 - 11 01 މެއި 
 41 21 - 20 - ޖޫން 
 54 30 01 23 - ޖުލައި 

 19 08 02 09 - އޮގަސްޓް 
 36 17 - 18 01 ސެޕްޓެމްބަރ 
 35 20 - 15 - އޮކްޓޯބަރ 

 13 09 - 03 01 2022ނޮވެމްބަރ  15

 608 ޖުމްލަ 
 

 



   

 

 I 89 44  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

ގޮތް  ހުށައަޅ ފައިވ   ފޯމު  އެދި  ފަރުވ   ވޮލަންޓިއަރކޮށް  އަށް 15 ޑނޮވެމްބަރ 2022 އިން  ޑިސެމްބަރ 2021 :22 ތ ވ ލު   

 ވޮލެންޓިއ  ފޯމް ލިބުނު  ޝަރުތު ހަމަނުވ  ފަރ ތްތައް 
 

 މަސް 

  ފިރިހެން އަންހެން ފިރިހެން އަންހެން

 ޑިސެމްބަރ 2 1 1 0

 ޖެނުއަރީ 4 0 3 0

 ފެބްރުއަރީ 2 0 1 0

 މާރޗް 2 0 0 0

 އޭޕްރިލް 1 0 0 0

 މެއި 0 1 1 0

 ޖޫން 5 1 5 1

 ޖުލައި 0 1 1 0

 އޯގަސްޓް 6 1 0 0

 ސެޕްޓެމްބަރ 0 2 2 0

 އޮކްޓޯބަރ 0 0 1 0

 ނޮވެމްބަރ 0 0 1 0

 ޖުމްލަ 85 17

 

 ލެބޯޓަރީ ސަރވިސް ޔުނިޓް   .2.4.1.1
 

އެޖެންސީއަށް ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން މި 52ގެ  2011/17ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ލެބޯޓްރީއަކީ މަސްތުވ ތައްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު 

ވަނަ މ އްދ ގައި  20 ހިންގުމުގެ ޤަވ އިދު( ގެ ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒު  R-387/2014ލިބިގެންވ  ބ ރުގެ ދަށުން ހެދިފައިވ  ޤަވ އިދުގެ) ނަންބަރު 

 ގެ ޕްލޭންގެ ދަށުން ނެގޭ ސ މްޕަލްތައް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ގ އިމު ކޮށްފައިވ  ލެބޯޓްރީއެކެވެ.ބުނ  ފަރުވ 

ސައްކަތްތަކ އި ކުރި މަ ނިޔަލަށްގެ  2022ޑިސެމްބަރ  31ން ފެށިގެން  2022ޖެނުއަރީ  01މިއީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ލެބޯޓްރީ 

 2022ފެބްރުއަރީ  10އި ރިވި ތަމްރީން ތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓް އެކެވެ. ލެބޯޓްރީގަހެދި ސ މްޕަލް ތަކުގެ އަދަދު އަދި ބައިވެ ،ލިބުނު ،

ންބަރ ނޮވެ 07އިން  2022އޮގަސްޓް  10މުވަޒަފެކެވެ. އަދި  01ނިޔަލަށް މަސަކަތް ކުރަމުން އައީ  2022އޮގަސްޓް  10އިން 

 އްޒިފެކެވެ.މުވަ 03މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ  މުވައްޒެފެކެވެ. މިހ ރު 02ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ  2022

 

 

 



   

 

 I 89 45  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް 
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ނު ޖުމްލަ  ލެބޯޓްރީ އަށް ކު ްަކަމުދާ ތަކެތި ލިބު
:ލިބުނު އަދަދު

447 401 627 414 452 477 372 401 379 279 285 277

ލަ ޓެސްޓް  ލެބޯޓްރީ އިން ކު ްަކަމުދާ ތަކެތި ޖުމް
:ކުރެވުނު އަދަދު

447 401 627 414 452 477 372 401 379 279 283 277
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ސެންޓަރު ތަކުން ލިބުނު ސާމްޕަލްތަކުގެ އަދަދު

 އަދަދު  ސ މްޕަލްތަކުގެ  ކުރެވުނު  ޓެސްޓު  ލެބޯޓަރީން  އަހަރު  ވަނަ  2022 :12 ޗ ޓް 

 އަދަދު  ސ މްޕަލްތަކުގެ  ލިބުނު  ސެންޓަރުތަކުން  އހަރު  ވަނަ  2022 :13 ޗ ޓް 



   

 

 I 89 46  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ތަމްރީންތައް:

 ތަމްރީން ޕޮރުގްރ މް އެވެ.  01އަހަރު ލެބޯޓްރީ އަށް ލިބިފައިވަނީ  2022

 

 ސެކްޝަން  ރީއެންޓަގްރޭޝަން  .2.4.2
 

 އަދަދު  ކުދިންގެ  ޕްރޮގްރ މުގައިވ   ރިއިންޓަގްރޭޝަން  އަހަރު  ވަނަ  2022 :23 ތ ވަލު 

 

 
 
 

 ސެކްޝަން  ސަރވިސަސް  އެސެސްމެންޓް  .2.4.3
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ އި މޯލްޑިވްސް  ކޯޓ އި، ޑްރަގް ކުރ ، ލ ޒިމް އިން 2011/17 ނަންބަރު ޤ ނޫނު މެންޑޭޓަކީ މިސެކްޝަނުގެ

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްއ އި ގުޅިގެން، ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓްތަކ އި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ހަދަންޖެހޭ އެސެސްމަންޓްތަކުގެ 

ހަމަމިއ އެކު މިސެކްޝަނުން އެކުލަވ ލުމެވެ.  ފަރުވ ގެ ޕްލޭން، ތަކަށް ފަރުވ  ކަނޑައަޅައިތްއެފަރ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމ އެކު 

ބެލުމަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.  ތި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކ އި ކުރިމަތިލ ންޖެހޭ މިންވަރުމަސްތުވ ތަކެ 

ދިނުމ އި ތަމްރީނުތައް  ގދ  ފަރ ތްތަކަށް ޓްރެއިނިންއެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ ލައިސަންސް ދެވޭ ފަރ ތްތަކަށ އި އެސެސްމަންޓު ހަ މީގެއިތުރުން 

 ން ހިމެނެއެވެ. ދިނުމުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރ ވ  ހިންގު

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 ޓްރެއިނިންގ 

 08ސެކްޝަންގެ  –އަށް  24ފެބްރުއަރީ  2022އިން  20ފެބްރުއަރީ  2022 –ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ  -

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މުވައްޒަފު  01ސެކްޝަންގެ  –އަށް  22މ ރިޗު  2022އިން  20މ ރިޗު  2022ސްޓޭންޑަރޑް ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރެއިނިންގ  -

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 2022އިން  12މެއި  2022 –( ވަނަ ގްލޯބަލް ފޯރަމް ފޯ ޔޫތް ލީޑ ރސް އޮން ޑްރަގް ޔޫސް ޕްރިވެންޝަން )އަބޫ ދ ބީ  03 -

 މުވައްޒަފު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 01ސެކްޝަންގެ  -އަށް  16މެއި 

 ޖުމްލަ  ތަފްޞީލް 

 32 ދަދު ރީއެންޓަރގްރޭޝަން ޕްރޮގްރ މްގައި ތިބި ކުދިންގެ އަ 
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 09ސެކްޝަންގެ  -އަށް  25އޯގަސްޓް  2022އިން  24އޯގަސްޓް  2022 –ކައުންސެލަރ ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިނިންގ  -

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 :ްކުރެވުނު ދަތުރުތައ 

 ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. ދުމަށް ހެ . މ ފުށީ ޖަލަށް ބަންދުގައި ތިބި ކްލައެންޓުންގެ އެސެސްމަންޓް ކ -ދަތުރު  03 -

 

 ތަފ ސް ހިސ ބު 

 : އެސެސްމަންޓް އަމުރު 14 ޗ ޓް 

 
 

 : ޖިންސު 15 ޗ ޓް 
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ްޑަރްގ ޯކޓް  ވަޮލްނިޓއ   ޖ  .ޖ  .ޑ   ޕިޮލސް  ުޖްމލަ 

2022 619 106 1 1 727

2022-އެސެސްމަންޓް އަމުރު 
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ިފިރެހން  ައްނެހން  ުޖްމލަ 

2022 694 33 727

2022-ޖިންސު 
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 އަހަރުން ދަށުގެ  18: 16 ޗ ޓް 

 

 

 ތަފްސީލް  ގޮތުގެ  ހެދުނު  އެސަސްމަންޓް  އަހަރު  ވަނަ  2022 :24 ތ ވަލު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

0

1

2

3

4

ިފިރެހން  ައްނެހން  ުޖްމލަ 

2022 4 0 4

2022-އަހަރުން ދަށުގެ 18

 އަށް  2022ޑިސެމްބަރ  31އިން  2022ޖެނުވަރީ  01

 ޖެނުވަރީ ފެބްރުއަރީ މ ރޗް އޭޕްރިލް  މެއި ޖޫން ޖުލައި އޯގަސްޓް  ސެޕްޓެމްބަރ އޮކްޓޯބަރ ނޮވެމްބަރ ޑިސެމްބަރ ޖުމްލަ 

 ބުނު ލި -ޑްރަގް ކޯޓް   41 35 49 43 41 57 45 62 55 45 65 81 619

 ބުނުލި  -ވޮލަންޓިއ    9 9 9 1 13 12 5 11 12 9 6 12 108

 ބުނު ލި -ރެޕެރަލް    1 0 1 2

642 72 46 62 92 58 21 58 26 48 45 36 78 
 -ރިޕޯޓް  އެސެސްމަންޓް

 ފޮނުވުނު

 ނުވުނު ފޮ -ނުދޭ  އެއްބ ރުލުން 9 4 4 5 6 7 2 18 14 11 5 10 95

 ބުނު ލި -ފުރުސަތު  ދެވަނަ 17 3 7 1 5 6 3 8 11 12 4 7 84

 ބޭއްވުނު  -  ޕެނަލް 18 7 14 12 7 14 3 8 11 6 6 7 113

 ހުށައެޅުނު  -  ޕެނަލްއަށް 77 38 47 43 34 66 11 64 97 61 54 64 656

4 0 1 1 2 
  

 -  ރީ އެސެސްމަންޓް ޕެނަލް
 ބޭއްވުނު 

7 0 1 1 5 
  ރީ އެސެސްމަންޓް ޕެނަލްއަށް

 ހުށައެޅުނު -
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 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް  –ގައި ޑްރަގް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވ  އެސެސްމަންޓް  2022: 25ތ ވަލު 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 2  ހަނިމ ދޫ  ހދ.  ހއ

 8 1   5  ހއ. ހޯރަފުށި 

 9   1 1 ހއ. ކެލ 

 ށ  1  ތުރ ކުނު  ހއ.

 4  ށ. ފުނަދޫ  1  ބ ރަށް  ހއ.

 2  ފޯކައިދޫ  ށ.  1  ފިއްލަދޫ  ހއ.

 1  ށ. ފޭދޫ  1  މުަރއިދޫ  ހއ.

 2  ކޮމަންޑޫ  ށ.  2  އިަހވަްނދޫ  ހއ.

 1  ޅައިަމގު  ށ.  13 1 

 3  މިލަންދޫ  ށ.  14 

 1  ބިލެތްފަހި ށ.  ހދ

 14 0   4 1 ހދ. ކުޅުުދއްފުށި 

 14   1  ނޮިޅވަަރމް  ހދ.

     1  މަކުުނދޫ  ހދ.

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 10 1 ރ. ދުވ ަފރު   ނ

 6 1 އަލިފުށި  ރ.  4  ނ. ވެލިދޫ 

 1  މ ކުރަތު  ރ.  5   މަނަދޫ ނ.

 1   ހުުޅދުއްފ ރު ރ.  4  ނ. ހޮޅުދޫ 

 1  އަނގޮޅިީތމު  ރ.  1  ނ. ޅޮހި 

 3   މީދޫ ރ.  4  ނ. މ ފަރު 

 1  ރަްސގަީތމު  ރ.  1  ނ. މިލަދޫ 

 1  އިންަނމ ދޫ  ރ.  2   ލަންދޫ ނ.

 49 2   1 1 ކުޑަފަރީ  ނ.
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 1 23   51 

 ވ  23 

 1  ވ. ކޮކ ގިރި   ރ

 1  ވ. ކެޔޮދޫ   17  ރ. މަޑުްއަވރި 

ކޮއްޓެފަރު  ރ.

 1  ރިސޯޓު 

 

 0 2 

 2   7  އިނގުަރއިދޫ  ރ.

 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 1   އއ. ަރސްދޫ  އދ

 7 0   1  އދ. ފެންފުށި 

 7   3   މ މަގިލި އދ.

 ބ  3   ަދނގެތި އދ.

 2  ބ. ގޮިއދޫ   1  ކުނބުުރދޫ  އދ.

 1  ފެހެންދޫ  ބ.  3  މަިހަބދޫ  އދ.

 1  ބ. މ ޮޅސް   1 1 ަމންދޫ  އދ.

 1  ދަަރވަްނދޫ  ބ.  1  ޮއމަދޫ  އދ.

 1   ކެންދޫ ބ.  13 1 

 1  ބ. ތުޅ ދޫ   14 

 7 0   އއ

 7   2  އއ. ޮބޑުފުަޅދޫ 

     1  މަިތެވރި  އއ.

     2  ިހމަންދޫ  އއ.

     1  އުުކޅަސް  އއ.
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 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 1  މުލައް މ.   ޅ

 1  މ. ލަންދޫ   6  ޅ. ނައިފަރު 

 1  ކޮޅުފުށި  މ.  1  ކުރެްނދޫ  ޅ.

 6 0   4  ހިންަނވަރު  ޅ.

 0 11   6 

 ދ  11 

 3  ދ. މީދޫ   ފ

 1  މ ެއނޫބދޫ  ދ.  1  ފ. މަގޫދޫ 

 2   ކުޑަހުަވދޫ ދ.  1   ދަރަނބޫދޫ ފ.

 1   ޮވއްމުލި ދ.  2  ބިލެތްދޫ  ފ.

 7 0   3   ނިލަންދޫ ފ.

 0 7   7 

 7     

     މ

     3  މ. މުލި

 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 1  ލ. ފޮނަދޫ  ތ

 1  ލ. ހިތަދޫ  3 1 ތ. ހިރިލަންދޫ 

 17 0   1   އޮމަދޫ ތ.

 17   2  ގުަރއިދޫ  ތ.

 ގއ  2  މަޑިފުށި  ތ.

 1  ގއ. ކަނޑުުހުޅދޫ   4   ތިމަރަފުށި ތ.

 2  ދ ންދޫ  ގއ.  1  ދިޔަިމގިލި ތ.
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 6  ކޮލަމ ފުށި  ގއ.  13 1 

 7  ވިލިގިނލި  ގއ.  14 

 ލ

ރެފްްލސް  ގއ. 

 1  މެަރދޫ ރިސޯޓް 

 17 0   4  ލ. އިސްދޫ 

 17   1  މ ބަިއދޫ  ލ.

     4  ލ. މ ވަށް 

     3  މ މެންދޫ  ލ.

     3  ލ. ގަން

 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 ގދ

ފުވަްއމުލައް / ޏ.  

 4  މިސްކިްތމަގު 

 ގދ. ހޯނެޑްއދޫ 
 1 

ފުވަްއމުލައް /  ޏ. 

 6  ދޫޑިަގން 

 1  ގދ. ވ ދޫ 

ފުވަްއމުލައް /  ޏ. 

 3  މ ދަޑު 

 21 0   7  ތިަނދޫ  ގދ.

 21   3   ަމޑަވެލި ގދ.

 ސ  2  ނަެޑއްލ   ގދ.

 22  ސ. ހިތަދޫ   4  ގަްއދޫ  ގދ.

 6  ސ. މަަރދޫ   1   ފަެރސްމ ތޮޑ  ގދ.

 8   ފޭދޫ ސ.  1  ަރތަފަންދޫ  ގދ.

 6 1 ސ. މީދޫ   20 0 

 6  ސ. ހުޅުދޫ   20 

 1  މަަރދޫފޭދޫ  ސ.  ޏ
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ޏ. ފުވަްއމުލައް / 

 2  ފުނ ޑު

 

 1 49 

ފުވަްއމުލައް /  ޏ.

 2  ހޯދަޑު 

 

 50 

ފުވަްއމުލައް /  ޏ.

 4  ދިުގވ ނޑު 

 

   

 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 ކ

 ވެލައްަސރު. ކ 

 1  މޯލްިޑްވސް  ވެލަްއސަރު

 ދިވެހި ފުލުހުްނގެ ިޚދުމަތް 
 11 

 ކުޑަބަނޑޮސް. ކ 

 1  މަލަހިނި 

 14  ކަރެކްަޝނަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިްވސް

ރިޓްޒް ކ ލްޓަން  ކ. 

 1  ރިސޯޓް 

 15 2 ވިލިމ ލެ ކ.

ކ. މ ލެ ދިގުރަށް.  

 1  އަންތަރ  

 56 3  ހުޅުމ ލެ ކ.

 ޮއުޅވެލި  ކ. އޮޅުވެލި 

 1  ރިސޯޓް 

 1  އެނޫބދޫ ފިނޮޅު  ކ.  162 7 ކ. މ ލެ

 286 12   5  ކ. މ ފުށި

 298   5   ހިންމަފުށި ކ.

     3  ދިއްފުށި  ކ.

     1   ތުލުސްދޫ ކ.

     2  ގުރަިއދޫ  ކ.

     2  ކ. ގ ފަރު 

     2  ކ. ކ ށިދޫ

     1  ރިސޯޓް   ކްލަބް މެޑް ކަނި ކ.

     1  މޯލްިޑވްސް ކ. ދޮންވެލި ސިަނމަން 
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 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް  –ގައި ވޮލަންޓިއ  އަދި ރެފެރަލްއަށް އެދިފައިވ  އެސެސްމަންޓް 2022: 26ތ ވަލު 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

  1 ނ. ވެލިދޫ   ހއ

 3 2    1 ހއ. ހޯރަފުށި 

 5   2  ބ ރަށް  ހއ.

 ރ  2 1 

 1  ރ. ކަނދޮުޅދޫ   3 

 1    ހދ

 1   3  ހދ. ކުޅުުދއްފުށި 

 ޅ  1  ަވއިކަަރދޫ  ހދ.

 1  ނައިފަރު . ޅ  4 0 

 1  ހިންނަވަރު . ޅ  4 

 2    ނ

 2    1 ނ. ހޮޅުދޫ 

     1  މ ޅެްނދޫ  ނ.

     2   މިލަދޫ ނ.

 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 އއ  ބ

 1  އއ. ފެިރދޫ   1  ބ. އޭދަފުށި 

  1   0 1 

 1   2 

 އދ  ކ

 1  އދ. މަިހބަދޫ   5  ކ. ވިލިމ ލެ
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 1  ިދުގރަށް  އދ.  2 1  ހުޅުމ ލެ ކ.

 2 0   42 7 ކ. މ ލެ

 2   1  ކ. ކ ށިދޫ

 މ  1  ގުޅިފަޅު  ކ.

 1  މ. މުލައް   51 8 

 1  މަޑުްއަވރި  މ.  59 

   0 2 

     2 

       

 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 ގއ  ދ

 1  ގއ. ކަނޑުުހުޅދޫ   1   ދ. ކުޑަހުަވދޫ

 1  ގއ. ދ ންދޫ   1 0 

 1  ކޮލަމ ފުށި  ގއ.  0 

 1  ވިލިގިނލި  ގއ.  ތ

 1  ދެްއވަދޫ  ގއ.  2   ތ. ތިމަރަފުށި

 5 0   1  ދިޔަިމގިލި ތ.

 0 3   5 

 3     

     ލ

     1  ލ. ގަން

 0 1     

 1     
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 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 ސ  ޏ

ޏ. ފުވަްއމުލައް / 

 މ ލެގަން 

 1  
 ސ. ހިތަދޫ 

1 2 

ފުވަްއމުލައް /  ޏ.

 ހޯދަޑު 

 1  

  ފޭދޫ ސ.

 1 

ފުވަްއމުލައް /  ޏ.

 ދިުގވ ނޑު 

 1  

 ސ. މީދޫ 

 1 

 2  ސ. ހުޅުދޫ   3 0 

 1  މަަރދޫފޭދޫ  ސ.  3 

     1 7 

     8 

 

 މިހ ރު އުޅޭ އެޑްރެސް  –ގައި ރެފެރަލްއަށް އެދިފައިވ  އެސެސްމަންޓް 2022: 27ތ ވަލު 

 ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް   ފިރިހެން  އަންހެން  ރަށް 

 ރ  މ

 1  ރ. ކަނދޮުޅދޫ   1  މ. މުލި

 0 1   0 1 

 1   1 
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 އޭގެ ދަށުން ހިނގަމުންދ  ސެންޓަރުތައް .ޑީ .އެން  ވަނަ އަހަރު  2022 .2.5

 ސެންޓަރު  ސަރވިސް  ކޮމިއުނިޓީ   .2.5.1
 

 ރެސިޑެންޝަލް  އިފަރ ތްތަކ  އަޅުދ ސްތުވެފައިވ   މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ސެންޓަރަކީ ކެއަރ އ ފްޓަރ ދިއަ  ސެންޓަރ ސަރވިސް ކޮމިއުނިޓީ

އެކަންކަން ހިންގުމަށް  ނެފުރިހަމަކުރ  ފަރ ތްތައް ކޮމިއުނިޓީއަށް ރީއިންޓަރގްރޭޓްވުމަށް ބޭނުންވ  އެންމެހ  ކަންތައްތައް ދެނެގަ ފަރުވ  

 ކޮށްފައިވ  ސެންޓަރެކެވެ. ޤ އިމު

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 ޭކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  މީހުންނަށް  މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މީހުންގެ ތެރެއިން ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީގައި ބަހަށްޓައިގެން ފަރުވ ދޭންޖެހ

 ވުނެވެ.ފޯރުކޮށްދެ 

 ްަފުރވާ ، ޖުވެނައިލް ކޯޓ ، ެޕޯރލ  ިޓސ  ުޔިނޓ  އުނިޓީ ފަރުވ  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ކޮމި، އަދި ކްލެމެންސީ ،ުޖެވަނިއލ  ަޖސ 

 ވުނެވެ.ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  ފޯރުކޮށްދެ ދިނުމަށް އެން.ޑީ.އޭއަށް ހަވ ލުކުރ  ފަރ ތްތަކަށް 

  ަވުނެވެ.އެމަޢުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދެ ކަށް ފަރުވ އ އި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރުމަށް އަންނަ ފަރ ތްތ 

  ެ31އިން   2022ޖަނަވަރީ  01ގެ ހިދުމަތް ދިނުން.  1410ގަޑިއިރުގެ )ޑްރަގް އެބިޔުސް( ހެލްޕްލައިން  24ދުވަހު  7ހަފްތ ގ 

ގުޅ ފައިވަނީ އްގައި ފަރ ތަކުންހިދުމަތް ހޯދުމަށް ގުޅ ފައިވެއެވެ. އަދި މި ފަރ ތްތަކުން މައިގަނޑު ގޮތެ 645އަށް   2022ޑިސެމްބަރ 

މ ވެފައިވ  މައްސަލަތައް ދިފަރުވ ގެ ފުރުސަތުތަކ އި އަދި ފަރުވ އަށް ދެވޭނެގޮތ އިބެހޭ މަޢުލޫމ ތު ސ ފުކުރުމަށެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގައި 

އް ފަރ ތްތަކުން ސް ބައެވެހިއްސ  ކުރުމުގެ އިތުރުން މަސްތުވ ތަކެތިން ސަލ މަތްވެ އެކަމުން ދުރުވުމަށް ކައުންސެލަރުންގެ އެހީއަށް އެދި 

ންސެންޓަރުތަކުން ފަރުވ  ހެލްޕްލައިންގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންޑީ.އޭ އ އި ގުޅުން ހުރި އިދ ރީ ކަންތައްތަކ އި،އެހެ

ފޯރުކޮށްދޭ ގިނަ ޝަނުން ނަގަމުންދ  ފަރ ތްތަކުގެ ފަރުވ  އ އި ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކ އި،  އެސެސްމެންޓް، ޓްރީޓްމެންޓް ސެކް

 ފައެވެ. ޚިދުމަތްތަކ އި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމ ތް ސ ފްކުރުމަށް އެހީއަށް އެދި ފޯނުކުރ  ފަރ ތްތަކަށްވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީ 

 ސީ.އެސް.ސީގެ މުރ ޖަޢ  ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވަންތައް 

ބައްދަލުވުން  48ޓީގެ ވަނަ އަހަރު މި ކޮމެ 2022. ކްލައިންޓުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވ ގެ ބ ވަތް ކަނޑައަޅަނީ މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީ އިންނެވެ 

ގެ ކޭސްތައް ވެސް މުރ ޖަޢ  ހުޅުމީދޫ އަދި ގއ.ވިލިގިލީގައި ހުންނަ ދަގެނ ގައި މުރ ޖަޢ  ކޮމެޓީ އެއް ނެތުމުން މި ދެ ސެންޓަރު ބޭއްވުނެވެ. 

 ގޮތް ނިންމުމ އި، ފަރުވ  ލުކުރުމ އި، ޕްރޮގްރެސްއަށް މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކްލައިންޓުންގެ ފަރުވ ގެ މަރުހަލ  ބަދަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މ އި، ކްލައިންޓުން ހުށަހަޅ  ފުރިހަމަކުރުމުން ފަރުވ އިން ދޫކޮށްލުމ އި، ފަރުވ އަށް އެއްބ ރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވ އިން ވަކިކުރު

 ކޭސް ނިންމ ފައިވެއެވެ. 1775 ވަނަ އަހަރު 2022ސިޓީ ތަކުގައި އެދޭ ކަންކަމަށް ގޮތް ނިންމުން ހިމެނެއެވެ. 



   

 

 I 89 58  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ތައް ސީ.އެސް.ސީ ގައި ދެވޭ ކްލިނިކަލް ސ ރވިސް 

 ،ްފޯނުގެ ޒަރީޢ އިން /ގްރޫޕް އަދި ފެމެލީ ސެޝަން/ކައުންސެލިން ދިނުން ފަރުވ  ހޯދަމުންދ  ފަރ ތްތަކަށް ބޭނުންވ  އިންޑިވިޖުވަލ

 ނަގައިދެވުނެވެ.ން އަދި ކްލ ސްތައް ކްލައިންޓުންނ އި ބެލެނެވެރިންނަށް ކައުންސެލި

 ްވެ.ންގުނެ  ކްލ ސް/ސެމިނަރ/ގްރޫޕް ހިފަރުވ  ހޯދަމުންދ  ފަރ ތްތަށް ބޭނުންވ  މައުލޫމަތުތައް ދެނެގަނެ އެފަރ ތްތަކަށ 

 ަވެ.ށްޓަކައި ޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގުނެ މަސްތުން ސ ފުވެހުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ހުނަރުތަށް އުފެއްދުމ 

 ުނެ އެމައްސަލަތައް ލ ޤީ އަދި ތަނުގައި ހެދިފައިވ  ޤަވައިދުތަކ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ދެނެގަ ފަރުވ ހޯދަމުންދ  ފަރ ތްތަކުގެ އަހ

 ނުވެ.ޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަށް ހުށައެޅުހުށައަ

 ޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފަރުވ  ހޯދަމުންދ  ފަރ ތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ އެފަރ ތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވ  އެހީތެރިކަން ފ

 ވުނެވެ.ރެ ރިފަރކު

 ިއުޅުމެއް އުޅުމަށްޓަކައި ފަރުވ  ހޯދަމުންދ  ފަރ ތްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކްލ ސް/ސެމިނަރ/ވޯކްޝޮޕް ހިންގުމ އި މަސްތުން ސ ފު ދިރ

 ވުނެވެ. ކުރަންޖެހޭމަސައްކަތްތައް ކުރެ  ބެލެނިވެރިންގެ ރޯލް ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި

 ްއްޔ ރުކޮށް ސްތައް ތަޓްތައް އަދި ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލޭންސް އަދި ސެޝަން ރެކޯޑްފަރުވ  ހޯދަމުންދ  ފަރ ތްތަކުގެ އެސެސްމަނ

 ނެވެ.ބެލެހެއްޓު

   ވެ.ތްތަކުގެ ޕްރޮގްރެސް ބެލެހެއްޓުނެ ފަރުވ  ހޯދަމުންދ  ފަރ 

  ްވެ.ވުނެއ އި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެޑްރޮޕިންގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށްއަންނަ ފަރ ތްތަކަށް ބޭނުންވ  ކައުންސެލިނ 

  ަށް ރަށުގައި ހުރެގެން ކޮމިޔުނިޓީ ފަރުވ އަށް އަމުރު ކުރ ފަރ ތްތަކުގެ ތެރެއިން މ ލޭގައި ހުންނ ނެތަނެއް ހަމަނުޖެހޭ ފަރ ތްތަކ

  އިންތިޒ މް ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ.ކޮމިޔުނިޓީ ފަރުވ  ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ

 ތަފ ސް ހިސ ބު 

 އިންޓުން ކްލަ  ނެގުނު އަށް އަލަށް ސީ.އެސް.ސީ ފަރުވ   :17ޗ ޓް 
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 I 89 59  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ންޓުން އި : ފަރުވ  އިން ވަކިކުރެވުނު ކްލަ 18 ޗ ޓް 

 

 ންޓުން   އި ފަރުވ އިން ދޫކޮށްލެވުނު ކުލަ : 19 ޗ ޓް 

 

 ކުޑަކުދިން  ގުޅުނު ފަރުވ އަށް އަލަށް : 20 ޗ ޓް 
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 I 89 60  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ރިހެބިލިޓޭޝަން އަމުރު : 21 ޗ ޓް 

 

 

 

 

 

 

 

ހިސ ބު  އެހެނިހެން ތަފ ސް  :22 ޗ ޓް    

 
 ގަގަން ކްލިނިކް  .2.5.2
 

މަށް ޤ އިމްކުރެވިފައިވ  ކްލިނިކް އަކީ މެޑިކަލީ އެސިސްޓެޑް ފަރުވ އެއް ކަމުގައިވ  މެތަޑޯން މެއިންޓަނަންސް ތެރަޕީ ދިނު ގަގަން

ކެވެ. މި ސެންޓަރުން ދެވޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މެތަޑޯންގެ ބޭސް ދިނުމުގެ އިތުރުން ފަރުވ  ހޯދ  ފަރ ތްތަކަށް ސައިކޯސޯޝަލް ރެސެންޓަ

ވަޒީފ ގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުން  މ އިމެޑިކަލް ޑަކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު އަދި ތް ދިނުން، ސައިކޭޓްރިސްޓްހިދުމަ

 ހިމެނެއެވެ. 
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 I 89 61  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ތަފ ސް ހިސ ބު 

 : މެތަޑޯން ފަރުވ  23 ޗ ޓް 

 

 

 ޓް އަދި މެންޓަލް ހެލްތް ފަރުވ  : އައުޓްޕޭޝަން 24 ޗ ޓް 

 

 -ފަރ ތުން އިންތިޒ މްކޮށްގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް:ގަގަން ކްލިނިކުގެ 

  ިމެތަޑޯންފަރުވ  އަދި މެޑިކަލީ އެސިސްޓެޑް ފަރުވ އ އި ބެހޭ ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ ސްކޫލް އޮފްމެޑިސިން ކިޔަވ   ކުދިންނަށ އ

 އަދި ވިލ  ކޮލެޖުގެ ނަރުސްކަން ކިޔަވ  ފަރ ތްތަކަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުން 
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 I 89 62  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ން ހިންގައިފައިވ  އިތުރު ޕްރޮގްރ މްތައް:ގަގަން ކްލިނިކު 

  ިކްޝަން އ އި ބެހޭ ވިލ  ކޮލެޖުގައި ނަރުސްކަން ކިޔަވަމުންދ  ދަރިވަރުންނަށް މެޑިކަލީ އެސިސްޓެޑް ޓްރީޓްމަންޓް އަދި އެޑ

 ގަޑިއިރުގެ  އެވެއ ރނަސް ސެޝަނެއް ގަގަން ކްލިނިކުގެ ފަރ ތުން ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 03ގޮތުން 

 ްންޓް އަދި ނޭޝަނަލް ޔުނިވ ރސިޓީ މެޑިސިން ކިޔަވަމުންދ  ދަރިވަރުންނަށް މެޑިކަލީ އެސިސްޓެޑް ޓްރީޓްމަ މޯލްޑިވްސ

 ފައިވެއެވެ.ގަޑިއިރުގެ އެވެއ ރނަސް ސެޝަނެއް ގަގަން ކްލިނިކުގެ ފަރ ތުން ގެންދެވި 03އެޑިކްޝަން އ އި ބެހޭ ގޮތުން 

 ިޔަވ   ކުދިންނަށ އި  ބެހޭ ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ ސްކޫލް އޮފްމެޑިސިން ކިމެތަޑޯންފަރުވ  އަދި މެޑިކަލީ އެސިސްޓެޑް ފަރުވ އ އ

 އަދި ވިލ  ކޮލެޖުގެ ނަރުސްކަން ކިޔަވ  ފަރ ތްތަކަށް މަޢުލޫމ ތު ދިނުން 

 ހ ފްވޭ ހައުސް . 2.5.3
ރޭގައި ދިރިއުޅެވޭ ގޮތުގެ އ އިލ އެއްގެ ތެމިމަރުކަޒަކީ މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މީހުން އަނބުރ  މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އެއް 

ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  މަރުކަޒެކެވެ.  މައްޗަށް ބިނ ކޮށް، މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ދެވިހިފ ފައިވ  މީހުން އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުން ފަރުވ  ހޯދޭނެ ގޮތަށް

ވަނަ އަހަރު  2020ދުމަތް ރުކަޒެކެވެ. މިމަރުކަޒުގެ ޙިއަހަރުން މަތީގެ އަންހެނުންނ އި ފިރިހެނުންނަށް ފަރުވ ދޭ މަ 18އަދި މިސެންޓަރަކީ 

ވޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ދެ ސެންޓަރުން  ވަނަދުވަހުގައެވެ.މި 05ޑިސެމްބަރ  2022ފެށިގެން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލުން ފެށިފައިވަނީ 

 ތެރޭގައި 

 )ފިރިހެނުން އަދި އަންހެނުން( ސެމީ ރެސިޑެންޝަލް ފަރުވ   .1

 )ފިރިހެނުން އަދި އަންހެނުން( ގައި ކުލައިންޓުންގެ ޢަދަދު  ސިޑެންޝަލް ފަރުވ  ސެމީ ރެ : 25ޗ ޓް  
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 I 89 63  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 : އައުޓްޕޭޝަންޓް އަދި މެންޓަލް ހެލްތް ފަރުވ  26ޗ ޓް 

  

 

 ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ   ހައުސްގެ  ހ ފްވޭ 

 40ވަނަ އަހަރު  2019ށް މިޙިދުމަތަކީ ހުޅުމ ލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދ  ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  ބޭނުންވ  ފަރ ތްތަކަށް ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަ 

 އަހަރުން ދަށުގެ  18ންޓުން މީހުންގެ ލައިސަންސ އެކު ފަށ ފައިވ  ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މެކެވެ. މި ޕްރޮގްރ މަކީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ކްލައި

ޓީ ފަރުވ އަށް ބޭނުންވެފައިވ  ކުޑަދިންނަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރ މެކެވެ. މި ޕްރޮގްރ މްގެތެރެއިން ހުޅުމ ލޭގައި ކޮމިއުނި

 އަތޮޅުތެރޭގައި ޙިދުމަތް ފުޅ ވެމި ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން  2021ފަރ ތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނޭހެން ރޭވިފައިވ  ފަރުވ ގެ ޕްރޮގަރ މެކެވެ. 

 ހެލްތްސެންޓަރ މެދުވެރިވެގެން މިޙިދުމަތް ދެވެމުންގެންދެވެއެވެ.  

 އަށް ގުޅުނު ކްލައިންޓުންގެ އަދަދު ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ   2022: 27ޗ ޓް 
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ނުބަދަލުކުރެވު

ން  އަތޮޅުތެރެއި
ނު  ޙިދުމަތްދެވު
އަދަދު

ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާއަށް ގުޅުނު ކްލައިންޓުން



   

 

 I 89 64  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 : އައުޓްޕޭޝަންޓް އަދި މެންޓަލް ހެލްތް ފަރުވ  27ޗ ޓް 

 

 ސެންޓަރ ރިހެބިލިޓޭޝަން  އެންޑް  ޓްރީޓްމަންޓް  ޑްރަގް  ޚ އްސަ  އަންހެނުންނަށް  .2.5.3
 

ރިހެބަކީ އަންހެން ކްލައިންޓުންނަށް ލިބެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ ހ އްސަ ފަރުވ  ދިނުމަށް ފަރުމ ކޮށްފައިވ  އަންހެނުންގެ ޙ އްސަ 

ސަބަބުން އަންހެން ކްލައިންޓުންނަށް ޖިންސަކަށް ހ އްސަ އެޑިކްޝަން ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރ މެކެވެ. އަންހެނުންގެ ޑްރަގް ރިހެބްގެ ވަކި

މިއީ  ސެންޓަރެކެވެ. ދޭނެޖެންޑ  ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރ މްތަކ  އަޅ ބަލ އިރު އަންހެނުންނަށް ތަފ ތު އެތައް ފައިދ ތަކެއް ލިބެ-މިކްސް

ގައިދޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވ ލުމަށް އަންހެނުންނ އި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ހުރި މައިގަނޑު ތަފ ތުތަކ އި، އެޑިކްޝަން އ އި ރިކަވަރީ އަން 

ސެންޓަރ  ރިހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޓްރީޓްމަންޓް ޑްރަގް ޚ އްސަ އަންހެނުންނަށް ފަރުމ ކޮށްފައިވ  ވަރަށް ޕ ސަނަލައިޒްޑް ޕްރޮގްރ މެކެވެ.

ރެސިޑެންޝަލް އައި ތަކުގެ ތެރޭގައި ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިސެންޓަރުން ދެވޭ ޚިދްމަތް 13ނޮވެމްބަރ  2022ހުޅުމ ލޭގައި ހުޅުވ ފައިވަނީ 

 ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ  ހިމެނެވެ. 

 ވަނަ އަހަރު އަންހެން ކްލައިންޓުންނަށް ހިންގ ފައިވ  ޕްރޮގްރ މް  2022: 28ޗ ޓް 
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ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގައި ޕްރޮގްރާމް



   

 

 I 89 65  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ ފަރުވ އަށް ގުޅުނު ކްލައިންޓުންގެ އަދަދު  2022: 29ޗ ޓް 

 

 

 ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ޚިދްމަތް 

މަސްތުވ ތަކެތީގެ ވިހަ އޭނ ގެ  ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން ޚިދްމަތަކީ މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މީހ ، މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ދެވިހިފ ފައިވ  މިންވަރ އި 

ސިއްޙީ  ސަލ މަތްކުރުމަށް  ހަށިގަނޑުގައި ހިއްސުތަކުގައި ހިފ ފައިވ  މިންވަރު މ އްދީ ގޮތުން ކަނޑުވ ލ ، މަސްތުވ ތަކެތީގެ ވަބ އިން އޭނ 

 ން މަތީގެ އަންހެނުންނަށެވެ.އަހަރު  18ފަރުވ ދޭ ބައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރ މްއެކެވެ. މިސެންޓަރުން މިޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ 

ވަގުތީ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރުން ފަރުވ ދީފައިވ  ފަރ ތްތައް )އަންހެން/ފިރިހެން(: 30 ޗ ޓް   
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ޖުމުލަ އަދަދު މުޅިން އަލަށް ރިފަރުވާ ފުރިހަމކު ކުރިފަރުވާއިން ވަކި އެހެނިހެން  
ސެންޓަރރުތަކަށް
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 ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ )ކ. ހިންމަފުށި(ންޓް އެންޑް ޑްރަގް ޓްރީޓްމަ .2.5.4

ކުރުމުގެ އިސްލ ޙު ފަރ ތްތައްއެ ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓައިގެން، އެކަމަށް ފަރުވ ދީގެން  ފަރ ތްތައްކުރ  ންމަސްތުވަތަކެތި ބޭނު ، ސެންޓަރަކީ މި

ޙައްމަލްކުރުމުގައި ދިމ ވ  އުނދަގޫތައް ތަޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގައިދީގެން މަސްތުވ ތަކެއްޗ ދުރައް ދިޔުމަށް މަސައްކަތްކުރ  ވަގުތު 

ކެތި ބޭނުންކުރ  މަސްތުވ ތަ ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ހިންގ  ސެންޓަރެކެވެ. 26ޖޫން  1997އެހީތެރިވެދިނުން އަސ ސަކަށް ބަލައިގެން، 

ކަށް ބަލައިގެން .ސީ ގައި ހިންގ  ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މަކީ ތެރަޕިޔުޓިކް ކޮމިޔުނިޓީ )ޓީ.ސީ( މޮޑެލް އަސ ސަމީހުންނަށް ޑީ.ޓީ.އ ރް

 ފަރުމ ކުރެވިފައިވ  ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މެކެވެ. 

ހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެމެމިސެންޓަރުގެ މައިގަނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީން ފަރުމ ކުރ  ފަރުވ ގެ ޕްރޮގްރ މްތައް 
ދިމ ވ   މ އީ ގޮތުން ފަރުވ އަށް އަންނަ ކޮންމެ ރެސިޑެންޓަކީ ނަފްސ ނީ، ޖިސްމ ނީ އަދި ޢިޖުތިމީގެ އިތުރުން  ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

ންވެފައިވ  ޓައުނދަގޫތައް ހައްލު ކުރަންދަންނަ، އަދި އުޅުމ އި އަޚްލ ޤީ މިންގަނޑުން މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ގޮތަކަށް ބައް 
 މެވެ.ރެސިޑެންޓަކަށްހެދު

މުވައްޒަފުންނަކީ  04މުވައްޒަފުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން  94ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޑީ.ޓީ.އ ރް.ސީގެ ވަޒީފ ގައި ތިބީ ޖުމްލަ  2022
 ވައްޒަފުންނެވެ. މު 03ނީ ޑީ.ޓީ.އ ރް.ސީ އ އި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނެވެ. ވަޒީފ ގެ ކުރިއެރުން/ބަދަލުވެފައި ވަ

 

 ފ ގަކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް 

  ެޓްގެ ފ ހ ނ  ބަރި އަދި އިންޓޭކް ޔުނި ފ ހ ނ  އަދި ކޮރިޑޯ 2ރޫމ އި  2ވަނަ ފްލޯގެ  3އަދި  1،2ބުރި އިމ ރ ތުގެ  4މިސެންޓަރުގ

ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމ ތު ޝީޓްތައް ހެދުމ އި މަސައްކަތް ނިމުމުން ބަލ  ފ ސްކޮށް މަސައްކަތް ބަލައި

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  

  މުގެ މަސައްކަތް އި ގުޅިގެން ސ ރވޭ ކުރުމިސެންޓަރުގެ އ ރް.އޯ ޕްލ ންޓް ހަލ ކުވުމުން ޕްލ ންޓް މަރ މ ތު ކުރުމަށް ސްޓެޓިކްއ

 ކުރެވުނެވެ.

  ަކެތީގެ ލިސްޓްތައް ހަދައި މިސެންޓަރުގެ އެހެނިހެން މަރ މ ތު ކުރުމަށް ހުރިތަންތަނުގެ ތަފްސީލު އެއްކޮށް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވ ނެ ތ

 ތަކެއްޗަށް ރިކްއެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

  ުކުރުމަށް މައުލޫމ ތު ޝީޓް ހެދިފައިވެއެވެ.މިސެންޓަރުގެ ނަރުދަމ ގެ ނިޒ މް ރަނގަޅ 

  ުރެވިފައިވެއެވެ.މިސެންޓަރުގެ ފެންވަރ ފެނ އި ބޯފެން ހޮޅި ލައިން އެޅުމަށް ބޭނުންވ  މައުލޫމ ތު ޝީޓ އި ކުރެހުން ތައްޔ ރުކ 

  ެމައުލޫމ ތު އެއްކުރެވުނެވެ.   ކުގެ ބުރި އިމ ރ ތުގެ އިތުރަށް މަރ މ ތު ކުރަން ހުރި ތަންތަނުގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތަ 04މިސެންޓަރުގ 

 2023 ަފޮނުވުނެވެ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއަށް ތައްޔ ރުކޮށް ބަޖެޓް ލަފ ކުރ  އަހަރަށް ވަނ. 

 ްކުރެވުނެވެ އްކަތްތައްމަސަ އެންމެހައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޕެޓީކޭޝް  ޕެޓީކޭޝްގެ މަސައްކަތްތަކ އި އޭއިން މިސެންޓަރަށް ފޮނުވ . ޑީ.އެނ. 

 ްއެވެ.ޕްރޮގްރ މްއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެ 18ޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފ ތު މުވައ 
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 .ެރަމަޟ ންމަސް ފެށުން ފ ހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މ ހެފުމެއް ބޭއްވިފައިވެއެވ 

 ުމްތައް އަދި ސެންޓަރ އިބެހޭ ންދ  ދަރިވަރުންނަށް މިސެންޓަރުގެ ޕްރޮގްރ އެމް.އެން.ޔޫ، އެޗް.އެސް ގެ ސައިކޮލޮޖީއިން ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމ

 މައުލޫމ ތު ދެވިފައިވެއެވެ.

 ްރީގެ ޝެއިޚެއް މެދުވެރިކޮށް ގަވ އިދުން ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ކްލައިންޓުންނަށް ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހަރަކ ތް އިސްލ މިކް މިނިސްޓ

 ހިންގިފައިވެއެވެ.

  ްފަހަރެއްގެ މަތިން ސެންޓަރުތެރެ ސ ފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ މް ހިންގިފައިވެއެވެ. 6ގުޅިގެން މުވައްޒަފުނ 

  ެސެލަރ ކައުން 04އެންޑީއޭގައި ބޭއްވުނު އެސެސްމެންޓް ރިފްރެޝަރ ޓްރެއިންގ ފޮރ ކައުންސެލަރސް ގައި  މިސެންޓަރ ގ

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ްވެރިވެފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުން މ ލެ ގޮސް ބައި 03ޓްރެއިނިންގ އަށް މިސެންޓަރުގެ މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް ފަސްޓޭޑް އެންޑ 

  ެފައިވެއެވެ.ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެ  04މ ލޭގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮފެޝަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޓްރެއިނީ ވޯކްޝޮޕްގައި މިސެންޓަރުގ 

  ިވެފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުން ބައިވެރި 02މިސެންޓަރުގެ ސިވިލް ސަރވިސްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މްގައ 

 ައްކަތު ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި ޑިސްކަވަރިން ޔުއަރ ޓުރޫ ލީޑަރޝިޕް ޕޮޓެންޝިއަލް މަސ

 މުވައްޒަފުން އޮންލައިކޮށް ބައިބެރިވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. 2ބައްދަލުވުމުގައި މިސެންޓަރުގެ 

 ަ2އި މިސެންޓަރުގެ ސިވިލްސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގި ސިނަރޖީ ފޯ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގ 

 މުވައްޒަފުން އޮންލައިކޮށް ބައިބެރިވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

 ޮން އެންޑް ކޮންފްލިކްޓް ގްރ މްތަކ އި، ކޮމިއުނިކޭޝައެން.ޑީ.އޭ ގެ ސެކްޝަންތަކ އި ސެންޓަރުތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ޕްރ

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 8ޓްރެއިނިންގގައި މިސެންޓަރުގެ 

  ެރުމ އި، ޔޫރިންނަގ އިރު މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެން ސެކިރުރިޓީން ގެ ފަރ ތުން ކުރަންޖެހޭކަން )ކްލައިންޓުން ޗެކުކު  4މިސެންޓުގ

 ވެ.ޖެހޭގޮތ އި، ޑިއުޓީކުރުމ އި( ބެހޭގޮތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެން.ޑީ.އޭ ގައި ހުށަހަޅައިދިނެ އަމަލުބަހައްޓަން 

 

 

 

 

 



   

 

 I 89 68  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ހިސ ބު  ތަފ ސް 

 ވަނަ އަހަރު ފަރުވ  ދެވުނުގޮތުގެ ތަފްސީލު  2022ޑީ.ޓީ.އ ރު.ސީ އިން : 26 ތ ވ ލު 

 

 ވަނަ އަހަރު ފަރުވ  ދެވުނުގޮތުގެ ތަފްސީލު  2022އިން  އަންހެނުންގެ ރިހެބު : 26 ތ ވ ލު 

 

 



   

 

 I 89 69  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 

 ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމ ންޑް ސެންޓަރ )ކ.ގުޅީފަޅު(  .2.5.5

ގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން، ވަނަ ދުވަހު މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމ އި ޕެޑްލް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތު  2021ފެބްރުވަރީ  4މިމަރުކަޒަކީ 

ކ. ގުޅީފަޅުގައި  ގައި ބައިތިއްބައިގެން އެމީހުންނަށް ބޭނުންވ  އަސ ސީ ފަރުވ ދިނުމަށްނުއްދަތުގައި އެތައެމީހުންގެ ބަންދުގެ މު

އި ކަނޑައަޅ ފައިވ  ގަޤ އިމްކުރެވިފައިވ  މަރުކަޒެކެވެ. މަރުކަޒަށް ގެނެވޭ ފަރ ތަކުގެ ތެރެއިން "މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ބެހޭ ޤ ނޫނު" 

ޑްރޯވަލް ރުވ ގެ "ވިތްފަ ކްސިފިކޭޝަން ޕޮޒިޓިވްވ  މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ވިހަ ފިލުވުމަށް ބޭނުންވ  ޑިޓޮ މަސްތުވ ތަކެތީގެ ބ ވަތްތަކަށް 

ކްސިފިކޭޝަން ފެށިގެން ސެންޓްރަލް ޑިޓޮ  2021އޯގަސްޓް  18އަދި މީގެ އިތުރުން   މެނޭޖްމަންޓް" މި ސެންޓަރުން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

 ވެއެވެ. ފަރުވ  މިސެންޓަރުން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށިފައި 

 ގަކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ހަފ  

 01  ީވަނަ އަހަރަށް  2021ގައި ސެންޓަރުގައި ފަރުވ  ނަގަމުންދ  ކްލައިންޓުންނ އި މުވައްޒަފުންނ އި ގުޅިގެން  2022ޖަނަވަރ

  ކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެއެވެ. މ އިއެކަވަނަ އަހަރަށް މަރުހަބ  ކިޔުމުގެ ގޮތުން ބ ބަކިޔު އިވެންޓެއް ކ މިޔ ބު  2022އަލުވަދ ޢު ކިޔުމ އި 

 16  ީސޭހައަކަށް ގައި ސެންޓަރުގެ ޑިޔުޓީ ކުރަމުންދ  ސެކިޔުރިޓީންނ އި ޕިޔަރ ރިކަވަރި މެންޓަރ އިންގެ ފ2022ަޖެނުއަރ

  ފެށުނެވެ. ސެންޓަރުގައި ޓޯކީ ބޭނުންކުރަން 

 22  ީގެ މުޅި ގޯތިތެރެ އި މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ސެންޓަރުގައި ސެންޓަރުގައި ފަރުވ  ނަގަމުންދ  ކްލައިންޓުންނ  2022ޖެނުއަރ

 ރުމުގެ ދުވަހެއް ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ސ ފްކު

 04  ީއަހަރު ފުރުނެވެ. 01ދިޔަ ޚިދުމަތަށް ސެންޓަރުން ދެމުންގެން ގައި  2022ފެބްރުއަރ  

 19  ީންޓަރަށް އޮފެންޑަރ ރިމ ންޑް ސެފެސިލިޓޭޓަރ ޑްރަގް  02ދަރިވަރުންނ އި  06ގައި ވީ.އައި.ސީ ގެ  2022ފެބްރުއަރ

  ވެ.މ ތު އެފަރ ތ އި ހިއްސ ކުރެވުނެޒިޔ ރަތްކުރުން ސެންޓަރުން ދެމުންގެންދިޔަ ފަރުވ އ އި ގުޅުންހުރި މަޢުލޫ 

 22   ީފ ޟިލް އިބްރ ހީމް ގައި ސެންޓަރުގެ ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަޤ މް އަދ ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އަލް 2022ފެބްރުއަރ

  އްލައަށް އެދިގެން ވަކިކުރެވުނެވެ.އްމަދު ވަޒީފ އިން އަމިމުޙަ

 01  ލްޙަކީމް ޙުސައިން ޢަބްދުސެންޓަރަށް މެޑިކަލް އޮފިސަރެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ނަސީރު ގައި  2022ރޗް މ

  ގުޅުނެވެ. 

 23  ްތު މުވައްޒަފު  ސެންޓަރުގެ މަސައްކަގައި އައްޑޫ ސިޓީ ވިލުނޫ ސެންޓަރު ހުޅުވުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 2022މ ރޗ

މް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ޢިމ ދުއ އި ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރ ޢަލީ އަސްޢަދުއ އި އެސިސްޓެންޓް ޑ ޓ  ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ އިސ 

  ދު އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ފޮނުވުނެވެ.އަދި މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ.އަބްދުއްރަޙްމ ން އެލް ސައީ



   

 

 I 89 70  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

  01  ްގެ ޒަފުން ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟ ން މަހަށް މަރުހަބ  ކިޔުމުގެ ގޮތުން ސެންޓަރުގެ މުވައް 1443ގައި  2022އޭޕްރީލ

 މ ހެފުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 18  ްރ ހީމް މުޙައްމަދު ންޓަރުގެ ހިންގުމ އި ހަވ ލުވެ ހުންނެވި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް އިބްގައި ސ2022ެއޭޕްރީލ

  ވެ. އޮފީހަށް ބަދަލުކުރެވުނު ސެންޓަރުން ހެޑް 

 18  ްޝިޢުނ  އ އި  ޝަތުސެންޓަރުގެ ހިންގެވުމ އި ވަގުތީގޮތުން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލ  އ އިގައި 2022އޭޕްރީލ

 އަވ ލުކުރެވުނެވެ. 

 11  ިއިންޓުން ގެނެވުމަށް ކްލަ ސެންޓަރަށް ޑިޔުޓީއަށް އަންނަ މުވައްޒަފުންނ އި ސެންޓަރަށް ގެނެވޭ އަދި ގެންދެވޭގައި  2022މެއ

ގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލިޖަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ލޯންޗް ޚިދުމަށް ހުއްޓ ލުމ އި އެކު އެމްޓީސީސީގެ ފެރީ

 ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ. މުވައްޒަފުންނ އި ކްލައިންޓުން ދަތުރު 

 18  ިމަދު މަސީްޙ ރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤ މ އި ގުޅުނު ޑިރެކްޓަރ އަލްފ ޟިލް މުޙައްސެންޓަރަށް އަލަށް ސްޕްގައި  2022މެއ

 ންޓަރުގެ ހިންގުމ އި ހަވ ލުވުނެވެ. ސެ

 03  ްއެޅުމ އި ކްލައިންޓުންގެ ކްލައިންޓުންނ އި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ދެމިތިބުމަށް ބ ރުގައި  2022ޖޫނ

 އަށް ގެންދެވުނެވެ. މުބ ރ ތެއް ކުރި ފުޓް ބޯޅަ 3އޮން  3ޑޭ ކަޕެއްގެ ނަމުގައި  1އ ލ ކުރުމުގެ ގޮތުން މެދުގައި އެކުވެރިކަން 

  05  ްގުޅިގެން އިވުޑް ބެރީ ކޭޓްރިންގ ސ ރވިސް އިން ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވުމ ގައި  2022ޖޫނ 

 . ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށުނެވެސެންޓަރަށް ކެއުމު ބެސްޓް ސެލެކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓްގެ ފަރ ތުން 

 01  ިއެންޑް ސެންޓަރުގެ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމ އި ގުޅިގެން ޑްރަހް ޓްރީޓްމަންޓްގައި 2022ޖުލައ 

 ފެށުނެވެ. މިސެންޓަރަށް ލިބެން  ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގެ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް

 28  ިކްލައިންޓުން އަދި  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީސީގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ސެންޓަރަށް ޒިޔ ރަތްކޮށް ސެންޓަރުން ފަރުވ ނަގަމުންދ  2022ޖުލައ

ރުން ފަރުވ  ހޯދަމުންދ  މުވައްޒަފުންނ އި ބައްދަލުކޮށް އެފަރ ތަށް ބޭނުންވ  ގިނަ މަޢުލޫމ ތުތަކެއް އެއްކޮށްފައިވޭ. އަދި ސެންޓަ

 ވެ. ންތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ހޯދ ފައިވެއެ ހުރި ގޮންޖެހުންތަކ އި މުވައްޒަފުންނަށްހުރި ގޮންޖެހު ކްލައިންޓުންނަށް

 30  ިނެވެ. ލޮކަރެއް ދެވު ސެންޓަރުގެ ޑިޓޮސް ކްލައިންޓުން ބޭނުންކުރުމަށް ކޮންމެ ކްލައިންޓަރަށް ގައި  2022ޖުލައ 

 31  ިކް ބެޑް ވ  ނަގަމުންދ  ކްލައިންޓުން ތިބުމަށް ބަން)ޑިޓޮކްސް( ގައި ފަރު  01ސެންޓަރުގެ ފޭސް ގައި  2022ޖުލައ

 ސިންގަލް ބެޑަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  ރައްކ ތެރިކަމަށް ނުގެންނ ތީވެ، ބަންކް ބެޑްގެ ބަދަލުގައި

 01  ްން ލ ކުރުމުގެ ގޮތު ސެންޓަރުގައި ފަރުވ  ނަގަމުންދ  ކްލައިންޓުންނ އި މުވައްޒަފުންގެ އެކުވެރިކަން އ  ގައި 2022އޯގަސްޓ

 ބ ބަކިޔު އިވެންޓެއް ބޭއްވުނެވެ. 



   

 

 I 89 71  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 11  ްސެންޓަރުގެ ކަރިރީގައި އުފެދިފައިވ  ގިނަ ދުވަސްވީ ކުނިގޮނޑު ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގައި  2022އޯގަސްޓ

 އެހީތެރިކަމ އިއެކު ނައްތ ލެވުނެވެ. 

 15  ްފުންގެ އެހީތެރިކަމ އި މ ތުތަކެއް މުވައްޒަސެންޓަރުގެ ކްލައިންޓުން އުޅޭ ބްލޮކްތަކުގައި ހުރި ގިނަ މަރ ގައި  2022އޯގަސްޓ

 އްލުކުރެވުނެވެ. އެކު ހަ

 17  ްވައްޒަފުންގެ )އިންޓޭކް ބްލޮކްގެ( ފަންކ ތައް ހަލ ކުވުމ އި ގުޅިގެން މު 2ގައި ކްލައިންޓުންގެ ފޭސް  2022އޯގަސްޓ

  ންގ ފަންކ ތަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. އެހީތެރިކަމ އިއެކު ހުރިހ  ފަންކ ތަކެއް ސިލި

 18  ްގައި އިންޓޭކް ބްލޮކްގެ ބަންކް ބެޑްތައް ސިންގަލް ބެޑްތަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ.  2022އޯގަސްޓ 

 25  ްޑީ.ޓީ.އ ރު ސީން ގައި ޑިޓޮސް ބްލޮކްގައި ބޭނުން ކުރަމުންދިޔަ އ ރޯ ފެން ޕްލ ންޓް ހަލ ކުވުމ އި ގުޅިގެން 2022އޯގަސްޓ 

 ހަދިޔ ކުރި ފެން ޕްލ ންޓް މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމ އިއެކު އިންސްޓޯލްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ. 

 6  ފުންގެ ކުރަމުންދިޔަ ދޮންނަ މެޝިން ހަލ ކުވުމ އި ގުޅިގެން މުވައްޒަގައި ކްލައިންޓުން ބޭނުން 2022ސެޕްޓެމްބަރ

 އެހީތެރިކަމ އިއެކު މެޝިން ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ. 

 07  އ ޠިފް هللا ގައި ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކައުންސެލަރ އަލްފ ޟިލް ޢަބްދ2022ުސެޕްޓެމްބަރ

 ސީއެސްސީ އަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

 27 ެގި ޕްރޮގްރ މްގައި ގައި ޤައުމީ ދުވަސް ފ ހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކ.ގުޅިފަޅު އެޗެ.ޑީސީ މުވައްޒަފުން ހިނ2022ްޕްޓެމްބަރ ސ

 ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުނެވެ. 

 30  ނެވެގައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އ ލ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްދަތުރެއް ދެވު  2022ސެޕްޓެމްބަރ . 

 01  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ގައި ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ޔޫރިންގ ނެގުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތ އި ގުޅޭގޮތުން 2022އޮކްޓޯބަރ 

 ވުނެވެ. ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މެއް ކުރިއަށް ގެންދެ 1އޭޖެންސީގެ ލެބްޓެކްނީޝަނުންގެ އެހީތެރިކަމ އިއެކު 

 10  ންދިޔަ ކްލައިންޓުންނ އި ޑް މެންޓަލް ހެލްތުޑޭ ފ ހ ގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނ އި ފަރުވ ނަގަމުގައި ވޯލ2022ްއޮކްޓޯބަރ

 ގުޅިގެން ދުވަހ ގުޅޭ ގިނަ ހަރަކ ތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 17  އި ގުޅިގެން ޓުމ ގައި ގަދަވަޔ އި ބޯކޮށް ވ ރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ސެންޓަރުގެ ބައެއް ސީލިންގތައް ވެއ2022ްއޮކްޓޯބަރ

 މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމ އި އެކު ވެއްޓިފައިވ  ސީލިންގތައް ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ. 

 03  ސްދަތުރެއް ކުރިއަށް ގައި ނަސްރުންގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ހަރަކ ތުގެ ތެރެއިން ހުރިހ  މުވައްޒަފުންގެ މަ  2022ނޮވެމްބަރ

 ގެންދެވުނެވެ. 

 22  ފުންނ އި އެކު ންޓަރުގައި އަމަލުކުރަމުންދ  އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުރިހ  މުވައްޒަގައި ސެ 2022ނޮވެމްބަރ

 ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 



   

 

 I 89 72  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 24  ދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ގައި ޑްރަގް އޮފެންޑަރ ރިމ ންޑް ސެންޓަރުން ދެމުންގެންދިޔަ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރު ޚި  2022ނޮވެމްބަރ

  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ  ދިނުން ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައެވެ. ސެންޓްރަލް 

  ްޕްރޮގްރ މްގައި  އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ 2022ނޮވެމްބަރު  27ން  2022ނޮވެމްބަރު  26މެޑިކަލް ސްޓ ފުންނަށ

 މިސެންޓަރުގެ މެޑިކަލް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވުނެވެ. 

 27  ޓް މަންންޓަރުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑ ޓ  ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ އަޙްމަދު ރިސްވ ން ޓްރީޓްގައި ސެ  2022ނޮވެމްބަރ

 ސެކްޝަނަށް ބަދަލުކުރުނެވެ. 

 30  ޑަރ ރިމ ންޑް ގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ އ  ސީއީއޯ އަލްއުސްތ ޛް އިމ ދު ސޯލިޙް ޑްރަގް އޮފެން 2022ނޮވެމްބަރ

 އްދަލު ކުރެއްވުނެވެ. ބަސައްކަތްތައް ހިންގ ނުހީގ ގޮތް ބައްލ ވ ލައްވ  މުވައްޒަފުންނ އި ސެންޓަރަށް ޒިޔ ރަތްކޮށް ސެންޓަރުގެ މަ

 11  ސް އެއްކޮށް ގަދަވަޔ އި ވިއްސ ރައިގެ ސަބަބުން ސެންޓަރުގެ ހުޅަނގު ފަރ ތުގެ ބައުންޑްރީ ފެންގައި  2022ޑިސެމްބަރ

  ލިބުނެވެ. ވެއްޓި ގެއްލުން ތަކެއް

 12  ޢު ލް ޝަފީ ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ކައުންސެލަރ އަލްފ ޟިލް އިސްމ ޢީގައި  2022ޑިސެމްބަރ

 ސީއެސްސީއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

 16  ފުން އެކަމަޑޭޓް މ ލެ ވިލިމ ލެ ގުޅިފަޅު ތިލަފުށި ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަގައި  2022ޑިސެމްބަރ

ހުން ސަލ މަތްކުރުމ އި މީކ.ގުޅިފަޅުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ހިނގ ދިޔަ އަލިފ ނުގެ ހ ދިސ ގައި ކުރުމަށް 

ށް ގެންދިޔުމަށް ސަލ މަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ސީނަށް އެޓެންޑް ވަންދެން ސަރަހައްދުގެ ސަލ މަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ކުރިއަ

 ރ ތުން މަސައްކަތްކުރުނެވެ. ންގެ ފަސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފު 

 16  ފުން އެކަމަޑޭޓް މ ލެ ވިލިމ ލެ ގުޅިފަޅު ތިލަފުށި ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަގައި  2022ޑިސެމްބަރ

ގެން ވަގުތީ ކުރުމަށް ކ.ގުޅިފަޅުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ހިނގި އަލިފ ނުގެ ހ ދިސ  އ އި ގުޅި 

ޗްޑީސީއ އި ކް އެއެކަމަޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ސެންޓަރުގެ ސްޓޮކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ބްލޮ

 ހަވ ލުކުރެވުނުވެ. 
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 ތަފ ސް ހިސ ބު 

ވަނަ އަހަރު ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ  ދެވިފައިވ  ގޮތުގެ ތަފްސީލް  2022 :31 ޗ ޓް   

 

 

 )ސ. ހިތަދޫ(  އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރޑްރަގު ޑިޓްކްސިފިކޭޝަން  .2.5.6

ލައި ދިރިއުޅޭނޭ ސ ދ  މި ސެންޓަރަކީ މި ސަރަހައްދުގައި ތިބި މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މީހުންނަށް ފަރުވ ދީ މަސްތުވ ތަކެއްޗ އި ނު

ންނަ އަދަދު މަދުކުރެވޭނެ ވ ނުން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަޒު ،ސީދ  ދިރިއުޅުމެއް ދަސްކޮށްދީ މުޖްތަމަޢު ޤަބޫލުކުރ  ބަޔަކަށް އެމީހުން ހަދ 

 މުން ގެންދ  ސެންޓަރެކެވެ.އިން ފެށިގެން ހިންގަ  2006ޖެނުއަރީ  26ފަރ ތުން އައްޑު އަތޮޅުގައި އެން.ޑީ.އޭގެ ގޮތްތަކެއް ރ ވ  ހިންގުމަށް 

ދިޔަ އިމ ރ ތައް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަމުންގެންވަނަ ދުވަހު، ކުރީގެ  2022ޖޫން  23މި ސެންޓަރ ހިންގަމުންގެންދިޔަ އިމ ރ ތް 

ފަރުވ  މެދުކެޑިފައިވެއެވެ.  އެއިމ ރ ތުގައި ގެންނަންޖެހޭ ރިނޮވޭޝަންތަކެއް ހުރުމ އެކު މިވަގުތު ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  ބަދަލުވުމ އި ގުޅިގެން،

 ސް އަށްޕިއޮއިޑްއޮފ ފައިވ  މީހުންގެ ތެރެއިން ން ފެށިގެން މި ސެންޓަރުގައި މަސްތުވ ތަކެއްޗަށް ދެވިހި 2021މ ރިޗު  04 ނަމަވެސް

މި މިގޮތުން މިވަގުތު އެވެ. ފެށިފައިވެވަނީ  )އެމް.އެމް.ޓީ(ދެވިހިފ ފައިވ  ފަރ ތްތަކަށް މެތަޑޯން މެއިންޓަނަންސް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްރޮގްރ މް 

 .  ވެއެވެތް ކުރިއަށް ގެންދެދި މެތަޑޯން ފަރުވ ގެ ހިދުމަސެންޓަރުގައި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  އަ 

 

 ތަފ ސް ހިސ ބު 

ތަފ ސް   ބައްދަލުވުންތަކުގެމި. އްވިފައިވެއެވެބައްދަލުވުން ބޭ 36 މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ ؛ މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 
ވަނީއެވެ. އެހިސ ބު ތިރީގައި   

 

އަމިއްލައަށް 
އެދިގެން ފަރުވާއަށް  

އައި އަދަދު

މިޔުނިޓީ އަށް 
ފޮނުވުނު  
ކްލައިންޓުން

 ްިޓޮކްސް  
ފަރުވާއިން ވަކިވި 

ކްލައިންޓުން

ވާ   ްިޓޮކްސް ފަރު
ފުރިހަމަ ކުރި 
ކްލައިންޓުން

ކޯޓް އަމުރުގެ
ދަށުން ފަރުވާ
ދެވުނު  

ކްލައިންޓުންގެ
އަދަދު

ޖުމުލަ ފަރުވާއަށް  
ގެނެވުނު  
ކްލައިންޓުންގެ

އަދަދު

Column1 421 123 283 387 339 760
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އް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތަ ވަނަ އަހަރުހގައި ބޭއްވުނު މުރ ޖައ   2022: 32ޗ ޓް   

 

 

ދެވުނުގޮތުގެ ތަފްސީލު  ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  ވަނަ އަހަރު  2022: 33 ޗ ޓް   
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ދެވުނުގޮތުގެ ތަފްސީލު  ފަރުވ   ވަނަ އަހަރު ޑިޓޮކްސް  2022: 34 ޗ ޓް    

 

 

ދެވުނުގޮތުގެ ތަފްސީލު  ފަރުވ  މެތަޑޯން ވަނަ އަހަރު  2022: 35 ޗ ޓް    

 

 

 

 

 

 

 

11

74
49

67

28 24
56

ް ފަރުވާ  (ހިތަދޫ. ސ) ްީޓޮކްސ

0

100

200

300

400

500

600

57
8 3

181 187

511

14 7
45

މެތަ ްޯން ފަރުވާ



   

 

 I 89 76  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 (ފުވައްމުލައް) ސެންޓަރ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  އެންޑް  ޓްރީޓްމަންޓް  ޑްރަގް  .2.5.7
 

ށް ފަރުވ ދީ މަސްތުން ނަންންޓް އެންޑް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ސެންޓަރ )ފުވައްމުލައް( އަކީ މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ މީހުޑްރަގް ޓްރީޓްމަ

 ފޯރުކޮށްދެނީ ވެ. މިސެންޓަރުންސެންޓަރެކެޤ އިމްކޮށްފައިވ  ސ ފުކޮށް އަނބުރ  މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 ވ  އަދި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ އެވެ.ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރު 

 ހިސ ބް  ތަފ ސް 

ގެ ކްލައިންޓުންގެ ތަފ ސް ހިސ ބުތައް ވަނަ އަހަރު  2022: 36 ޗ ޓް   

 

 ތަފްސީލް އައި ކްލައިންޓުންގެ އަދި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ އަށް ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ  2022: 37 ޗ ޓް 
 

 

ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ
 ްިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވާ  

(ވޮލެންޓިއަރ)
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ވާއަށް  ކޮމިއުނިޓީ ފަރު
ދަދުއައިމީހުންގެ އަ

ވާ  ކޮމިއުނިޓީ ފަރު
މަށް  ފުރިހަމަކުރި ކަ
 އިން  މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީ
 އަދަދުނިންމި މީހުންގެ

ވާއިން  ކޮމިއުނިޓީ ފަރު
ގެ  ވަކިކުރި މީހުން

އަދަދު

ން   ްިޓޮކްސިފިކޭޝަ
މީހުންގެފަރުވާއަށް އައި
އަދަދު

ން   ްިޓޮކްސިފިކޭޝަ
ށް  ފަރުވާއަށް އަލަ
ދަދުއައިމީހުންގެ އަ

ން   ްިޓޮކްސިފިކޭޝަ
ޓްކޮށް  ފަރުވާއަށް ރިޕީ
ދަދުއައިމީހުންގެ އަ

ން   ްިޓޮކްސިފިކޭޝަ
އަށް  ފަރުވާ އަމިއްލަ
ގެ  ހުއްޓާލި މީހުން

އަދަދު

ން   ްިޓޮކްސިފިކޭޝަ
ކިކުރި  ފަރުވާ އިން ވަ

މީހުންގެ އަދަދު

ން   ްިޓޮކްސިފިކޭޝަ
ކުރި  ފަރުވާ ފުރިހަމަ

މީހުންގެ އަދަދު

ފުވައްމުލައް . ޏ-ކޮމިއުނިޓީ އަދި  ްިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވާ 
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 ޓަރުގައި ހިންގުނު ހަރަކ ތްތައް ސެން  : 38ޗ ޓް 

 

 

 

 (ތިނަދޫ . ގދ) ސެންޓަރ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  އެންޑް  ޓްރީޓްމަންޓް  ޑްރަގް   .2.5.8
ދިރިއުޅުމެއް  މި ސެންޓަރަކީ، މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މީހުންނަށް ފަރުވ ދީ މަސްތުވ  ތަކެއްޗ އި ނުލައި ދިރިއުޅޭނޭ ސ ދ  ސީދ 

 ދަސްކޮށްދީ މުޖްތަމައު ޤަބޫލުކުރ  ބަޔަކަށް އެމީހުން ހަދ ، ޒުވ ނުން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ އަދަދު މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރ ވ  

އިން ފެށިގެން ހިންގަމުންދ  ސެންޓަރެކެވެ. މި ސެންޓަރުގައި  2019އޭޕްރީލް  17ތިނަދޫގައި  ފަރ ތުން ގދ.އެން.ޑި.އޭގެ ހިންގުމަށް 

 ޑުގޮތެއްގައި ދެވޭ ފަރުވ އަކީ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ  އަދި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ އެވެ. މައިގަނ

 ކުރެވުނު މަސައްކަތް 

  ިމެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް  05މަރުކަޒުގައި ފަރުވ ދެވޭ މީހުންނ ގުޅޭ ކަންކަން މުރ ޖަޢ ކުރުމަށްޓަކައި 'މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީ' މި ނަމުގައ

 ވަނީ އުފައްދ ފައެވެ. 

 ަ144  އެވެ.10ބޭއްވުނު ޢަދަދަކީ ޢ  ސެންޓަރުގައި ފަރުވ  ނަގަމުންދ  ކްލައިންޓުންގެ ކަންކަން ނިންމުމަށްޓަކައި މުރ ޖ 
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ންޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު
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އިންޓުނަންފަރުވާގައި އުޅޭ ކްލަ
ގެ ތެރެއިންފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމް
ގެ ނަމުގައި  އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތު
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 ހިސ ބު  ތަފ ސް 

 :ހިސ ބުތައް  ތަފ ސް  ކްލައިންޓުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022: 39ޗ ޓް 

 

 :ހިސ ބުތައް  ތަފ ސް  ކްލައިންޓުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022: 40ޗ ޓް 
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 ވަނަ އަހަރު ކުޑަކަމުދ ތަކެތި ޓެސްޓް ކުރެވިފައިވ  ގޮތުގެ ތަފްސީލް  2022: 26ތ ވ ލު 

  ޓެސްޓްކުރެވުނު ބ ވަތްތައް 
ޕޮޒިޓިވް ވި  ޓީ.އެޗް.ސީ އޮޕިއޭޓްސް ބެންޒޯ އެންފެޓަމިން 

 އަދަދު 
ބޭނުން 
ކުރެވުނު 

 ކިޓްގެ ޢަދަދު 

 މަސް

 ޖަނަވަރީ  38 1   1    
 ފެބުރުވަރީ  66 7 1 5 3  
 މ ރިޗް 69 6 3 3 1 1
 އެޕްރީލް  56 1   1    
 މެއި 34          
 ޖޫން 35 1   1    
 ޖުލައި  41 1 1      
 އޮގަސްޓް  50 4 2 3   1
 ސެޕްޓެމްބަރ 63 5 1 4   2
 އޮކްޓޯބަރ 81 11 4 7 2  
 ނޮވެމްބަރ 91 9 3 2 5  
 ޑިސެމްބަރ 93 14 3 11 1  
 ޖުމްލަ  717 60 18 38 12 4

 

 ތައް މުހިންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު 
 ީކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަންކަމ   ގދ.ތިނަދޫގައި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލ މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކަކީ/ކަންބޮޑުވުންތަކަކ

 ގުޅިގެން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ  އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. 

   ކޮބައިތޯ ދެނެގަތުމ އި  މަތ އި ރައްކ ތެރިކަމ އި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކަކީ/ކަންބޮޑުވުންތަކަކީގދ.ތިނަދޫގައި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލ

ޝޮޕްގައި ސެންޓަރުގެ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސ ރވިސް ތިނަދޫ ސްޓޭޝަނުގެ އަހަރީ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން ތައްޔ ރުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ވޯރކް 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

 ަވަރު ދެނެގަތުމ އި( ތަންފީޡުކުރަމުންދ  މިން ) ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކ ތެރި ކުރުމުގެ ޤ ނޫން 19/2019ރ ޤ ނޫން ނަމްބ  ،

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕ ރސަން އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޓ އިގުޅޭ މަޢުލޫމ ތު ހިއްސ ކޮށް މަޝްވަރ 

 ގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. ވޯރކްޝޮޕްގައި ސެންޓަރު

 11  ންޑް ލީޑިންގ އަ ގައި އެމް. އެން.ޔޫ ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިޔަރިންގ " ޑިވެލޮޕިންގ އ2022ެނޮވެމްބަރ

 ކަލްޗަރ އޮފް ގްރޯތް އެންވިރަންމެންޓް" ގައި ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 
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 ތަފްސީލް  ޕްރޮގްރ މްތަކުގެ  ޓްރެއިނިންގް  ހިންގުނު  އަމ ޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް 

 

  ްކައުންސެލިންގ ގެ ނިޔަލަށް ސ.ހުޅުމީދޫ ސެންޓަރުގެ ކައުންސެލަރުންނަށް އަމ ޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނ26ުން 23މ ރޗ 

 ޓްރެއިނިންގގައި މިސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ ބައރިވެފައެވެ. 

  އިން ޓްރެއިނިންގައި ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އޮންލ2022ައޯގަސްޓް  07އޮން ބްފްރޮނޯފިން މެއިންޓެނަންސް " ގައި ޓްރެއިނިންގ

 ސެންޓަރުގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރ ޑރ ޑަނިއަލް އިތުރުން ރެޖިސްޓ ރޑް ނ ރސް ޚަދީޖ  އިޝ މ  ބައިވެރިވިއެވެ.

 ްމަސައްކަތައް ކުރުމަށް  ދ  ސެކްޝަން ތަކުން ކުރަމުންދ  މަސައްކަތް، އަދި ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިވިޝަން ދަށުން މަސައްކަތްކުރަމުނ

ނު " ކޮންފްލިކްޓް އެންޑް މުވައްޡަފުން ޢަމަލު ކުރަމުންދ  ޤަވ ޢިދުތަކ އި ، އުސޫލުތަކަށް މުވައްޡަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ބޭއްވު

ދެވިފައިވަނީ ވ ރޗުއަލްކޮށް ވެފައެވެ.  މި ޓްރެއިނިގް ކުރިއަށް ގެން ކޮމިއުނިކޭޝަން " ޓްރެއިނިންގައި މިސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ބައި

 އެންޑީއޭގެ ފަރ ތުންނެވެ.

  ުގެ މުވައްޒަފުން "ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނ ރސް އޮން ލައިފް ސްކިލްސްއެންޑް ޕިއަރ އެޑިއުކޭޝަން" ވޯރކްޝޮޕްގައި ސެންޓަރ

 ވަނީ  ބައިވެރިވެފައެވެ.

 08 ރެއިނިންގ ގެ ނިޔަލަށް ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓް   2022ބަރނޮވެމ11ްން 2022ނޮވެމްބަރ

ސ ރވިސް ޓްރެއިނިން  " ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގް " މިސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ އަކީ ސިވިލް 

 ކެވެ. އިގެން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ޓްރްއިނިންގ އެއިންސްޓްޓިއުޓް އ އި ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިސްނަގަ

 :ތަފްސީލް  މުނ ސަބަތުތަކުގެ  ،ދުވަސްތަކ އި  ފ ހަނގަކުރެވުނު 

 

 08  ުއް ކުރިއަށް ބަިއނަލް އަޤްވ މީ އަންހެނުންެގ ދުވަހ އި ގުޅިގެން ސެންޓަރުގައިވަނީ ހަަރކ ތެ،  2022މ ރިޗ

 .ގެންދެވިފައެވެ

 2022 ެމުގެ ހަރަކ ތެއް ތިމ ވެށީގެ ދުވަސް ފ ހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސެންޓަރުގައި ގަސްއިންދުވަނައަހަރުގެ ދުނިޔޭގ

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

 2022ިރަގް ޑޭ ރަށު ފެންވަރުގައިވަނީ ފ ހަނަގަ ކުރެވިފައެވެ. ޑް-ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓ 

  ްބައިނަލްއަޤްވ މީ ނަފްސ ނީ ދުޅަެހޔޮކަމުގެ ދުވަސ(World Mental Health Day)  -2022  ަރުމުގެ ކުފ ހަގ

 .ގޮތުން މިސެންޓަރުގައިވަނީ ހަރަކ ތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ

 



   

 

 I 89 81  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 :ތަފްސީލް  މަސައްކަތުގެ /ޕްރޮޖެކްޓް  އެކިއެކި  ހިންގުނު 

 26  ްރކ ތެއް ހަ ވަނަ ދުވަުހ ސެންޓަރުގެ އިމ ރ ތ އި އިމ ރ ތުގެ ވަށ ފ ރު އ ބ ތުރަ ފިލުވުުމގެ 2022މ ރޗ

 ފުންނ އި އަދި ކްލައިންުޓން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.މުވައްޡ

 ިއޮފީސް އިމ ރ ތް ރީތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ، އިމ ރ ތުގެ އިރުމަތީ ފ ރުގެ އިތުރުން ޑްރަގް ޑޭއަށް-މިއަހަރުގެ އެންޓ 

 ވެ.އިމ ރ ތުގެ އެތެރޭގެ އ ބ ތުރަ ފިުލވުގެ ހަރަކ ތެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެ
 

 ކޮމިއުނިޓީ ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ )ހދ. ހަނިމ ދޫ( ،ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން  .2.5.9

ދިރިއުޅުމެއް  ދ ސީމި ސެންޓަރަކީ، މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  މީހުންނަށް ފަރުވ ދީ މަސްތުވ  ތަކެއްޗ އި ނުލައި ދިރިއުޅޭނޭ ސ ދ  

 ރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރ ވ  އެމީހުން ހަދ ، ޒުވ ނުން މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ އަދަދު މަދުކުދަސްކޮށްދީ މުޖްތަމައު ޤަބޫލުކުރ  ބަޔަކަށް 

ދ  ސެންޓަރެކެވެ. އިން ފެށިގެން ހިންގަމުން  2019އޭޕްރީލް  17ޖެންސީ ފަރ ތުން ހދ. ހަނިމ ދޫ ގައި ހިންގުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭ

ވަނަ އަހަރު  2022 އެވެ. ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ  އަދި ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ މި ސެންޓަރުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ދެވޭ ފަރުވ އަކީ

 ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ އެވެ.ހަމައެކަނި މި ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 
 

 (ވިލިނގިލި . ގއ) ސެންޓަރ ރީހެބިލިޓޭޝަން  ކޮމިއުނިޓީ  އައުޓްޕޭޝަންޓް  .2.5.10

ޤ އިމްކޮށްފައިވ  ށިގެން އިން ފެ 2020ޑިސެމްބަރ  28މި ސެންޓަރަކީ މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  ދިނުމަށް 

އްސަސ ތަކ އި މި ސެންޓަރު ހިނގަމުން ގެންދަނީ އެމް.އޯ.ޔޫ އެްއގައި ސޮއި ކުރެވިގެން އެރަށުގެ އެކި އެކި މުއަ ސެންޓަރެކެވެ. 

 ކެވެ. ގުޅިގެންނެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރ މްތަ 

 ތަފ ސް ހިސ ބު  ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތުގެ ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ   2022 :41ޗ ޓް 
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ގައި  2022
ވާފެށިއަލަށް ފަރު

ގައި  2022
ފަރުވާ 
ފައިފުރިހަމަކޮށް

ފަރުވާ 
ވާ ފަށައިފައިނު
ކްލައިންޓުން

ށް  ްިޓޮކްސްއަ
/ފޮނުވުމަށް 
ފޮނުވިފައި

ސީ.އާރް.ޓީ. ްީ
/  މަށް އަށް ފޮނުވު

ފޮނުވިފައި

ކޮމިއުނިޓީ  
ރިންފަރުވާގައި ޔޫ
ދު  ނެގުނު އަދަ

ނު  ޔޫރިން ނެގު
ނިހެންއަދަދު އެހެ

ވިލިނގިލި . ގއ-ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާ 



   

 

 I 89 82  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 (ސ.ހުޅުމީދޫ / އައްޑޫ ސިޓީ ސެންޓަރ ) ވިލުނު   .2.5.11

ކީ ދެކުނު ސަރަޙައްދަށް އަމ ޒުކޮށް ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހިންގުނު މި މަޝްރޫޢަ

 60ދަށުންނ އި ދިވެހި ސަރުކ ރުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގުނު މަޝްރޫޢެކެވެ. މި މަރުކަޒުގައި އިންޑިއ  ސަރުކ ރުގެ ހިލޭ އެހީގެ 

މީހުންގެ އިންހައުސް ކެޕޭސިޓީ ހިމެނޭއިރު، މި ތަނުން ދެވޭ ފަރުވ  ޕްރޮގްރ މް ފަރުމ ކުރެވިފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔ  

 ދަށުންނެވެ. މި މަރުކަޒުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް ބިނ ވެފައިވަނީ ސައިކޯތެރަޕީގެ ދަށުން ނަފްސ ނީ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ކޮންސަލްޓެންސީގެ އެހީގެ

ގުތު ޖިސްމ ނީ، އިޖުތިމ ޢީ އަދި ރޫހ ނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމަށް ވަށައިޖެހޭ ފަރުވ ގެ ނިޒ މެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި މަރުކަޒުން މި ވަ

ރީޓްމަންޓް، ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީއިންޓަގްރޭޝަން ފަރުވ  އެވެ. އަދި ކުރިމަގުގައި ދެވެމުންގެންދަނީ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ޓް

 .ރެސިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމަންޓް އަދި މެތަޑޯން މެއިންޓަނަންސް ޓްރީޓްމަންޓް ފެށުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ

ނިސްޓަރ އޮފް އަލްފ ޟިލް އަޙްމަދު ނަސީމް އ އި މިގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު  2022މ ރިޗު  27މި ސެންޓަރު ހުޅުއްވައިދެއްވީ 

މަނިއަމް ޝ ހިދު އަދި އިންޑިއ ގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓ ނަލް އެފެއ ޒް ޑރ. ސުބްރަهللا ފޮރިން އެފެއ ޒް އަލްފ ޟިލް ޢަބްދު

 ޖައިޝަންކަރެވެ.

 ވައިދެއްވ ފައި ވެއެވެ. މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސަ 15ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2022މި ސެންޓަރުގެ ވަޒީފ  އަށް 

 ވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކުރެ 

  ެއި ކްލައިންޓުންގެ ފަރުވ ގެ ބައްދަލުވުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގަ 08މި ސެންޓަރުގެ މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގ

ށް ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމ އި، ފުރިހަމަކުރުމުން ފަރުވ އިން ދޫކޮށްލުމަމަރުހަލ  ބަދަލުކުރުމ އި، ޕްރޮގްރެސް އަށް ގޮތް ނިންމުމ އި، ފަރުވ  

ންމުން ކުރިއަށް ފަރުވ އަށް އެއްބ ރުލުން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ފިޔަވަޅު އެޅުން ފަދަ ކްލައިންޓުންނ  ގުޅޭ ކަންކަމަށް ގޮތް ނި 

 ގެންދެވުނެވެ.

 ުހެއްޓުމ އި، ޙ ޟިރީ ންދ  ކްލައިންޓުންގެ ފައިލްތައް އަދ ހަމަކޮށް ބެލެޑްރަގް ކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ ދަށުން ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  ހޯދަމ

  ވެ.ބެލެހެއްޓުމ އި، ޔޫރިން ޓެސްޓުކުރުމ އި، ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެ 

    ވެ.މަރުހަލ ތައް ނިންމުނެ ކްލައިންޓެއްގެ ފަރުވ ގެ 12ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވ  އަށް ޑްރަގް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވ  

  ްޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ   އަމިއްލަ އަށް އެދިގެން ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ  އަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅ  ފަރ ތްތަކަށް އަދި ޑްރަގް ކޯޓުނ

 .ހޯދުމަށް އަމުރުކުރ  ކްލައިންޓުންނަށް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ  ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

  ިބައިނަލްއަގްވ މީ މަސްތުވ ތަކެއްޗ  ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރ  ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މި ސެންޓަރ އި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ އ

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މި ސެންޓަރުގެ ސެމިނަރ ހޯލުގައި ފަރުވ  ހޯދަމުންދ   2022ޖޫން  26އެހެނިހެން މުއައްސަސ ތައް ގުޅިގެން 



   

 

 I 89 83  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

ބެލެނިވެރިންނ އި ޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި މުއައްސަސ ތަކުގެ ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުން ބައިވެރިކޮށްގެން ޚ އްޞަ ޖަލްސ އެއް ބޭއްވިފައި ކްލައިންޓުންގެ 

 ވެއެވެ. 

  ނަގަމުންދ   ބައިނަލްއަގްވ މީ ނަފްސ ނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމަށް މި ސެންޓަރުގައި ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފަރުވ

 .އި ވެއެވެ ގައި ބޭއްވިފަ 2022އޮކްޓޫބަރު  10ންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނ އެކު ގްރޫޕް ޓޯކް އިވެންޓެއް ކްލައިންޓުންނ އި ސެ

 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުންތައް : ވިލުނު ސެންޓަރުން 27ތ ވަލު 
ބަްއދަލުވުން  #

 ބޭްއވުނު ތ ީރޚް 

 ބަްއދަލުުވމުގެ ތަްފޞީލް

1.  12/06/2022 
13/06/2022 
22/06/2022 
26/06/2022 

 މި ސެންޓަރ އި ބައިނަލްއަގްވ މީ މަސްތުވ ތަކެއްޗ  ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރ  ދުވަސް ފ ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
ތުން މަޝްވަރ ކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ އި އެހެނިހެން މުއައްސަސ ތައް ގުޅިގެން އިވެންޓެއް ބޭއްވުމ  ގުޅޭ ގޮ 

 ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ޓް ޑިރެކްޓަރ އެންީޑއޭގެ ީސީއއޯ އަލްުއސްތ ޛް އިމ ުދ ޞ ލިޙް އަދި ީރއިންަޓގްރޭަޝން ސެްކޝަނުގެ ހެޑް ެއސިސްެޓން 10/11/2022  .2
ިރއަށް ގެންދ  ގޮްތ ކުމުަޙއްަމދު ފިޒްނީ މި ސެންޓަރުގެ ުމަވއްޒަފުންނ  ަބއްދަލުުކރަްއަވއި، ސެންޓަުރގެ މަަސއްކަތްތައް 

 މަްއސަލަތަކ އި ދަތިަތކ  ބެހޭ ގޮތުން ަމޝްަވރ ކުެރއްވި އެވެ.ބައްަލވައި ދިމ ވ  

ުރވ ގެ ކަންކަްނ ފަމަސްުތވ ތަކެްއޗ  ބެހޭ ޤ ޫނނުގެ ދަށުްނ ޑްަރގް ކޯޓުން ކުރ  ރީެހބިލިޓޭޝަން އަުމރުގެ ދަށުން ެދވޭ  17/11/2022  .3
ަވއްޒަުފންގެ ޓީެމއް ޯކޓުގެ ޤ ީޟންނ އި މުހިނގ  ނުިހނގ  ގޮތް ބެުލން، އެ ކޯުޓެގ މައްޗަށް ލ ިޒމުކޮށްފަިއވުމ އެކު، އެ 

ންދ  ގޮތް ަބއްލަަވިއ މި ސެންޓަުރގެ ކަމ ބެހޭ ުމވަްއޒަފުންނ  ބައްދަލުުކރަްއަވއި، ފަުރވ ގެ ޕްޮރގްރ މުތައް ކުިރއަށް ގެ
 ދިމ ވ  ަމއްސަލަތަކ އި ދަތިތަކ  ބެހޭ ޮގތުން މަްޝވަރ ުކރެްއވި ެއވެ. 

ުހގެ ކައުްނސިލް ކައުްނސިލްގެ ުހޅުދޫ ަކުއންސިލަރ ޙުަސއިން ފަިއޒުްއރަްޙމ ން އ އި ުހޅުދޫ އަަވށު އޮފީއައްޑޫ ސިޓީ  21/11/2022  .4
ރީ ވަނީ ދެ އެްގޒެކެޓިވް ޫމސ  ިޞްއދީޤް އ އެކު ިމ ސެންޓަުރގެ ީސނިައރ ެއގްޒެކެިޓވް ޑިރެކްޓަރ އިްބރ ހީމް ޝުކު

  ަފއެވެ.އި ަބއްދަލުުކރަްއަވއި ަމޝްަވރ ކުަރއްވ ފަރ ތުން ެއއްބ ރުލުންިދނުމ އި ުގޅުން ަބދަހިކުުރމަށްޓަކަ

ންނ  އަދި އެންީޑޭއގެ ޓީަމކުން މި ސެންަޓރުގެ މުަވއްޒަފު އޯ އަލްއުްސތ ޛް ިއމ ދު ޞ ިލޙް،އެންީޑއޭގެ ސީއީ  08/12/2022  .5
ކ އި ދަތިތަކ  ބެހޭ ގޮތުްނ ަމއްސަލަތަބަްއދަލުކުަރއްަވއި، ސެންަޓރުގެ ަމސައްަކތްތައް ކުރިއަްށގެްނދ  ގޮތް ަބއްލަަވއި ިދމ ވ  

 މަޝްަވރ ކުެރްއވި ެއވެ.

 ޓީމ ކ ިއ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަްނސް އޮފީސް އޮން ކްރަިއމް އެންޑް ޑްަރގްސް )ޔޫއެްނއޯީޑސީ( ގެ ޓީމަކ އި އެންޑީޭއގެ 09/12/2022  .6
ިމ هللا ނ ޔަތުއިލެފްޓިނެންޓް މޯލްޑިްވސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯްސގެ ސަދަން ޭއރިއ  ކޮމ ްނޑުގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމ ންޑަރ 

ދ  ގޮތް ަބއްލަަވއި ދިމ ވ  ސެންޓަުރގެ ކަމ ބެހޭ ުމވައްޒަުފންނ  ބަްއދަލުކުރަްއަވއި، ސެންޓަުރގެ މަަސއްކަތްަތއް ކުރިއަްށގެން
 މަްއސަލަތަކ އި ދަިތތަކ  ބެހޭ ގޮުތން ަމޝްަވރ ކުެރއްވި އެވެ. 

 ބަްއދަލުުވުމގަިއ އ އެކު ބޭްއވުނު" ހިލ ލް" މަދަނީ ޖަމްިޢއްޔ  އެއް ަކމަށްވ  އައްޑޫ ސިޓީ ުހޅުީމދޫަގއި ހިްނގަުމންދ   29/12/2022  .7
ުގޅޭ ގޮުތން ައިދ  ކްލައިންޓުންނަށް ީދނީ ސެަޝންތައް ަނގަިއދިުނމުަގއި ބޮަޑށް އަލިައުޅވ ލުން ުމހިންމު ަމއުޫޟއުތަކ 

ުތން މ  ުގޅޭ ގޮތުން ދެ ފަރ ސެޝަންަތއް ސިލްސިލ  ގޮތެްއަގިއ ކުރިއަށްގެްނދިުއމަށް ތ ވަލު ތައްޔ ރުކުރު
ދި ސީނިައރ މަޝްަވރ ކުެރވިަފއި ވެެއވެ. ސެންޓަުރެގ ފަރ ތުން ބައިެވިރވެލެްއވީ ކައުްނސެލަރ ޢ އިޝަތު ޝިހ ނ  އަ 

 ަރއީސް އައްަޝިއޚް އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ ޙަސަން ޝިޔ ޒް ެއވެ. ހިލ ލްގެ ފަރ ތުން ބަިއެވިރވެލެްއވީ ަޖމްޢިއްޔ ގެ
    ޒިހް ައދި ސެކްރެަޓރީ ޢަލީ އަްނވަރު ެއވެ.އަްޙމަދު ނ  
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 ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  8މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގެ ޖުމްލަ  މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް:

ހިސ ބު ތިރީގައި  ތަފ ސް ގައެވެ. މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ  2022ނޮވެންބަރު  30މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ 
 އެ ވަނީއެވެ.

 ތަފ ސްހިސ ބު
 ވިލުނު ސެންޓަރުގައި ބޭއްވުނު މުރ ޖަޢ  ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރު  2022 :41ޗ ޓް 

 

 ތަފްސީލް ފަރުވ  ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތުގެ  ރިހެބިލިޓޭޝަން ވަނަ އަހަރު ކޮމިއުނިޓީ  2022 :42ޗ ޓް 
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 I 89 85  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ތަފްސީލް ފަރުވ  ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތުގެ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ވަނަ އަހަރު  2022 :43ޗ ޓް 

 

 އް ވަނަ އަހަރު އެން.ޑީ.އޭ އަށް ދިމ ވި ދަތިތަކ އި ގޮންޖެހުންތަ  3.0
 ަކަށީގެންވ  މ ހައުލަކަށް ށް އެ އެން.ޑީ.އޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދ  ގ. ގްރީންގެ އަކީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމ

 މުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކ އި ކުރިމަތިލ ންޖެހެއެވެ. ނުވު

 ްތައް އެކަށީގެންވ  ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތައް ބައުވެ މަރ މ ތް ކުރަން ޖެހިފައިވުން  ސެންޓަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތ

 ތަކ އި ކުރިމަތިލ ންޖެހެއެވެ.ދަތިފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

  ،ިއެވެ. ސްވެގެންދިޔަލަތަކެތި ނުހޯދި ބައެއްބަޖެޓްގެ ދަތިކަމ ހުރެ އެން.ޑީ.އޭ އަދި ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވ  މަރ މ ތުތަކ އ 

  މުގެ ސަބަބުން އެ  ނުލިބު އިމްކުރެވިފައިވ  ސެންޓަރުތަކަށްޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން ނުލިބުން، ޚ އްސަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ޤ

 ސެންޓަރުތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ދަތިތަކ  ކުރިމަތިލ ންޖެހެއެވެ. 

  ނުމުގައި ދަތިތަކ  މުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި ޒަފުން ނުލިބުސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވ  މުވައް އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގ

 ކުރިމަތިވެއެވެ.

   ޖ ގައިގެ ދަތިކަން.ސެންޓަރުތަކަށް ދިމ ވެފައިވ 

 ަކ އި ހުރަސްތަ ށް ގެންދިޔުމަށް ހުރިމުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވ  ތަމްރީނުތައް، ސްކިލްސްބޭސްޑް ޕްރޮގްރ މްސްތައް ކުރިއ

 ކުރިމަތިލ ން ޖެހުމުން 

  ެވެ. ފައިސ ގެ ކަންކމ ގުޅިގެން ފައިނޭންޝިއަލް އެގްޒެކެޓިވް ނެތުމުން ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަތިކަމ ކުރިމަތިވިއ  

 ިމ ވިއެވެ. ބިޑް ކޮމިޓީ މަސްއޫލިއްޔަތު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި އޮތުމުން ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމަށް ލަސްތަކެއް ދ 

  އި ކުރިމަތިލުން މި އެޖެންސީ އ އި ސެންޓަރުތަކުގައި ފަރުވ  ހޯދ  ފަރ ތްތަކަށް ފަރުވ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކ 
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 I 89 86  ޞަފްޙ  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ                                

 ައި ނެތުމުން ފަރުވ  އޭގެ ރުކަޒުތައް ) އަންހެނުން/ ކުޑަކުދިން/ ރިމ ންޑް ސެންޓަރ( ޤ އިމްކުރެވިފަޤ ނޫނު ލ ޒިމުކުރ  ފަރުވ ދޭ މ

 .  އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދިނުމަށް ދަތިވެ އެ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެވިފައި ނުވެއެވެ

   އެވެ. ހިންގުމަށް ދަތިތަކ  ކުރިމަތިލ ންޖެހެރީ މި އެޖެންސީ ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވ  އިމ ރ ތެއް ނެތުމުން އިދ 

 ޭތުމުން ކްލައިންޓުން ނެ އަމިއްލަ ވެހިކަލްއެއް ނެ މި އެޖެންސީއ އި ފަރުވ ދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ކުރެވ

 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި ދަތިވެއެވެ. 

  ިފަރުވ ގެ ފެންވަރު ދަށްވެއެވެކަލް ސްޕަވިޝަން ނެތުމުން ދެވޭޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުން މަދުވުމ އި ކްލިނ  .  

 ެންނަ ފަރ ތްތަކަށް ރ އްޖެއިން ބޭރުން ރެކްރޫޓްކުރ  ޑޮކްޓަރުންންނ އި ނަރުހުން އަދި މިނޫންވެސް މި އެޖެންސީގެ ބޭނުމަށް ގ

 ވެއެވެ. ހޯދުމަށް ދަތި  އެކަމޮޑޭޝަންން ބްލޮކް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމޮޑޭޝަސެންޓަރު ތަކުގެ ތެރެއިން 

 ިބ ތައް އެއްކުރުމުގައި ދަތިވެއެވެ.ޑޭޓ ބޭސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ނަގަންޖެހޭ ތަފ ސް ހ 

 ަވުން. މިކަމުގެ ސަބަބުން ށް ޢ ންމުންނަށް ފޯރުކޮށްނުދެވެބްސައިޓް ނެތުމުން މި އެޖެންސީ އ އި ބެހޭ މައްލޫމ ތު އެކަށިގޭންވ  ގޮތ

 އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. ޝަކުވ  ގިނަގުނަ އ ންމުގެ 

  ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ލެބޯޓަރީ ޚިދުމަތްލެބޯޓްރީން ދެވޭ  ޚިދުމަތު ދިނުމަށް އެކަށީގެންވ   ސެޓަޕް ހެދި އިމ ރ ތެއް ނެތުމުނ

 ދަތިވެއެވެ. 

 ށް ގެންދެވުނު ޚ އްސަ މަސައްކަތްތައް އެން.ޑި.އޭ އިން ކުރިއަ  4.0

 ޭޓަލައިޒްކުރުން ޖެންސީގެ ދަށުން ހިންގ  ސެންޓަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއ އި މިއޭނ 

  ްތަ މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުން ކުރ  ފަރ ތްތަކަށް އެ މީހަކަށް އެކަށީގެންވ  ޚ އްޞަ ފަރުވ ގެ ޕްލޭނެއްގެބޭސްޑް" ނުވަ-"ކްލަޔަންޓ 

 ނެވެ.އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރުގައި ފެށު ވަނަ 2022ތެރެއިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ްރީ  ނިޓީކޮމިއު އަދި  ރީހެބިލިޓޭޝަން، ޕްރިވެންޝަން، ގެންގުޅި ޖަމްޢިއްޔ ތަކ  އަމިއްލަ ،މުޢައްސަސ ތަކ އި އެހެނ-

 ނެވެ. މަސައްކަތް ފެށުބޭނުންވ  ހުރިހ  ފަރ ތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް ރ ވ ، ޚިދުމަތްތައް އިންޓިގްރޭޝަންގެ

 ްއި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު މަސައްކަތް ކުރަންވީ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކަ ،ގުޅިގެން މުޢައްސަސ ތައް ޝ މިލްވ  ސެކްޓަރގައި ޑްރަގ

ކުއަރޓ ރ ގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2022ޖަމްޢިއްޔ ގެ އެހީތެރިކަމ އެކު، ސެކްޓަރ އެސެސްމަންޓެއް ފުރިހަމަ ކުރެވި، 

 ދަން ފެށުނެވެ.ހުރިހ  މުއައްސަސ ތައް ގުޅިގެން ފުޅ ދ އިރ އެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެން 

 ިމަސައްކަތް  މި އްޔ ރުކުރެވި،ތަ ޕްރޮގްރ މެއް ރީހެބިލިޓޭޝަން އަދ ހަމަ ކުރެވިގެން އަމ ޒު ގައިދީންނަށް ކުރެވިފައިވ  ބަންދު ޖަލުގައ 

ވަނަ  2022 ސޮއިކުރެވި، އެއްބަސްވުމެއްގައި  އ އެކު އޭ .ޑީ.އެން ސަރވިސަސްއ  ކަރެކްޝަނަލް  ސް މޯލްޑިވް ކުރުމަށްޓަކައި

 ނެވެ.ފެބްރުއަރީ މަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރ އްޖޭގެ ޖަލުގައި ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން ފެށުއަހަރުގެ 
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  ްވެ.ނެ ގެ އަދަދު އިތުރުކުރެވުމެތަޑޯން އަދި ބިއުޕްރޯފިން ޓްރީޓްމެންޓ 

 ކުރިއަށް ރޭވިފައިވ  މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  5.0
 ޭޓަލައިޒްކުރުން ޖެންސީގެ ދަށުން ހިންގ  ސެންޓަރުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީއ އި މިއޭނ 

   ކުރުން  ރިކްރޫޓް މުވައްޒަފުންއެން.ޑީ.އޭ އަށ އި ސެންޓ ރުތަކަށް ބޭނުންވ 

 ްހޯދުން  ތަކެތި ބޭނުންވ   އެން.ޑީ.އޭ އ އި ސެންޓަރުތައް ހިންގުމަށ 

  ްބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ،އެކުހަމަޖެހިފައިވުމ  ހަމަޖެހިފައިވ  ވެލްނަސް ސެންޓަރު ޤ އިމު ކުރުމަށް ބިންހުޅުމ ލޭގައި ޤ އިމު ކުރުމަށ

ރުކުރުމަށް ވަނީ އެތަނުގައި އަޅ  އިމ ރ ތުގެ ކުރެހުން ތައްޔ ލިބުމުން ގޯތި ވަށައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމ އި 

 ޕްލޭނުކުރެވިފައެވެ. 

 ަފައެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއ ޓަރގައި ގ އިމުކުރުމަށް  ވަނީ ހަމަޖެހި  2023 އިންޓު ޑޭޓ ބޭސްއެއްކްލ 

 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ށް ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ފުޅ ކުރުމަށްއަލުން މަރ މ ތްކޮ ގްރީންގެ އިމ ރ ތުގެ ސީ ބްލޮކް ބިލްޑިންގ 

  ވައްޒަފުންނަށް ހައި މުލުގެނެސް ވޯރކް ސްޓޭޝަން ޖަ(  ވޯރކް ފްލޯއަށް ބަދަ  3އަދި  2)  ފްލޯގެ  2ސީ ޓްރެކް ބިލްޑިންގ

 މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އި

  ެގެ ފުރަތަމަ ކުއ ޓަރގައި ވަނަ އަހަރު  2023އި މެންޓް ރަގަޅު ފެންވަރަށް ހެދައެޕ ރޓް 3ޑީ.ޓީ.އ ރު.ސީގެ ސްޓ ފުންގެ ބްލޮކްގ

 ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

 ިއަހަރަށް ވަނަ 2023ން މަރ މ ތްކުރު " ވިލުނު ސެންޓަރ " ގައި ކުރަންހުރި ހުޅުމީދޫ. ސއަދި  ތަދޫ ސެންޓަރުސ. ހ 

 ވަނީ ޕްލޭންކުރެވިފައެވެ. 

  ިޒައިން ކުރުމަށް ވަނީ ކަނޑައި ގްރީންގެ އިމ ރ ތު ބޭރު ފ ރު އަލުން ރ ނ  ޑި ގަސް ބިޔަ ބޮޑު 6ގްރީންގެ އިމ ރ ތުގައި ހުރ

 ނިންމ ފައެވެ. 

  ްހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.ވެހިކަލް  2އެން.ޑީ.އޭއަށ 

  ަމުންދ  ޚިދުމަތް ފުޅ ކުރުމަށް ށް އެތަނުން ދެގަޅުފެންވަރަކަށް މަރ މ ތްކޮހ ފްވޭ ހައުސްގެ މިހ ރު ބ ވެފައި ހުރި ބްލޮކް އަލުން ރ

  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 
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 ނިންމުން 
 

 އަނބުރ  ގެނައުމަށް މަސްތުވ ތަކެތީގެ ބަލީގައި ޖެހިފައިތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން ހެޔޮ ގޮތުގައި މުޖުމަތަޢަށް

ންދަވ  މަސައްކަތަކީ ޝުކުރ އި ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  އަލްފ ޟިލް އިބްރ ހިމް މުޙައްމަދު ޞ ލިޙު ކުރައްވަމުން ގެ

 ވަމެވެ. އްކަތްތަކަށް ވ ތީ އެމަނިކުފ ނަށް މިއޭޖެންސީގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހ އްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަތަޢުރީފް ހައްޤު މަސަ

 

ޓްރޯލް މީގެއިތުރުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ނ އިބު އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮން 

 މިނިސްޓްރީގެ އެ ،އަލްފ ޟިލް އަހުމަދު ނަސީމް އ އިމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް  ،ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފ ޟިލް ފައިސަލް ނަސީމ އި

ށް ހ އްސަ ޝުކުރެއް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނަ ،ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނ އި ،އިސްވެރިންނ އި

 ދަންނަވަމެވެ. 

ޑައިގަންނަވ  ވ ބުދ ރީވެ ވަހަމަމިއ އެކު މިއޭޖެންސީއ އި ގުޅޭކަންކަމުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ޖަ

އެކިކަންކަމުގައި  ،ވުމ އިމިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފ ޟިލް އަޙުމަދު ނަސީމްގެ ފަރ ތްޕުޅުން މިއޭޖެންސީއަށް ދެއްވ ފައިވ  އެއްބ ރުލެއް

ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ މިއިން ދެއްވ ފައިވ  އަގުހުރި އިރުޝ ދުތަކަށް އެމަނިކުފ ނަށް ނިހ ޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދަ

އިބު އަލްފ ޟިލް ޝަމ ޢު ފަރ ތުން މި އޭޖެންސީގެ ކަންކަން ގ ތުން ބައްލަވ ދެއްވ  އިސްދެބޭފުޅުންކަމުގައިވ  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނަ

 މެވެ. ޝަރީފް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު ސަފިއްޔ  މުހައްމަދު ސަޢީދު އަށް ޙ އްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަ

 

ކުގެ މ ލެއ އި އަތޮޅުތަ ،މިއޭޖެންސީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކ ރ އި އަމިއްލަ ޖަމ ޢަތްތަކ އި

ރިކަމ އި އަދި މަސްތުވ ތަކެތި ރައްޔިތުންނ އި ސަރުކ ރުގެ އިދ ރ ތަކުންނ އި، ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ފަރ ތުން ލިބިފައިވ  އެއްބ ރުލުމ އި އެހީތެ

މަކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ ރެއިން މިއޭޖެންސީއިން ފަރުވ  ފުރިހަމަކުރަމުންދ  ފަރ ތްތަކ އި އަދި ފަރުވ  ފުރިހަބޭނުންކުރ  ފަރ ތްތަކުގެ ތެ

. މިފުރުސަތުގައި މިއޭޖެންސީގެ އ އިލ ތަކުން އެފަރ ތްތައް އަނބުރ  މުޖުތަމައަށް ނެރުމަށްޓަކައި ވެދެއްވ ފައިވ  އެހީތެރިކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ 

 ފ ހަގަކޮށް އެފަރ ތްތަކަށްވެސް އި މިއޭޖެންސީގެ ވެރިންނ އި މުވައްޒަފުންގެ ފަރ ތުން ލިބެމުންދ  އެހީތެރިކަމ އި އެއްބ ރުލުން މަސައްކަތްތަކުގަ

 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ނުންވ  ގެ ވ ގިފުޅ އެކު މަސްތުވ ތަކެތި ބޭނުންކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ބޭهللا ވަނަ އަހަރަކީ މ ތް  2022

. މަސްތުވ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ނަ ޚިދުމަތްތަކެއް މުޖުތަމަޢުއަށް ފޯރުކޮށް ދެވުނު އަހަރެއްކަމުގައި ފ ހަގަކުރަމެވެފަރުވ  ދިނުމުގައި ގިނަގު

 ،ގައި ބަރަކ ތް ލައްވައިރ އްޖެއ އި ރ އްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލ މަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންމިދ  މުހިންމު މަސައްކަތްތަކު 

 ހަޟްރަތުގައި ދުޢ  ދަންނަވަމެވެ.هللا ދެއްވުމަށް އެދި މ ތް فيق توމަގުން ހިނގުމުގެ ހެޔޮ އިސްލ ހުގެ ފަހި
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 باهلل اال فيقي تو وما
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