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 ރިޕޯޓް ފެށުން  .2

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާައްށ هللا ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މިންަވރު ކުރެއްވި ކީރިތިވަންތަ މާތް

ޢަލައިިހ هللا ޞައްލަ ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އަފުރާދުންގެ ލާބައަށް ހެޔޮގޮތް އަްނގަވައި ދެއްވި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު

ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ަސލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުަރމެވެ. އަދި މިޞަލަވާތާއި ސަާލމުގައި އެމާތް ނަބިއްޔާެގ 

  އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ވެސް ޝާމިލު ކުރަމެވެ.

މާތު ެއކުލެވޭ ޚުލާސާ ރިޕޯޓެކެވެ. ވަނަ އަހަރު މި އެޖެންސީގެ ކަންަތއްތައް ހިނގިގޮތުގެ މަުޢލޫ 2021މި ރިޕޯޓަކީ ވޭތުވެދިޔަ 

  ބައިގެ މައްޗަށެވެ. 23މި ރިޕޯޓް އެކުލެވިފައިވަނީ ތަޢާރަފްގެ ޕެރެގްރާފާއެކު 

  ރިޕޯޓް ފެށުން

  އޮފީސް ހިންގުން

  ޑިވިޝަން، ސެކްޝަންތަކުގެ ަމސައްކަތްތައް

  އޮފީސް ހިންގުން  .0

ނޑު  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ަދށުން ހިނގަމުންދާ އޮީފހެކެވެ. މި އެޖެންސީގެ މައިގަ

މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިދިނުމަށްޓަކަިއ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޞިއްޙީ 

އުޞޫލުގެމަތިން ދެވޭޚިދުމަތުެގ  މަޝްރޫޢުތައްރާވައި ހިންގުމާއި ނުރައްކާތެރި ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ

ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް ޞިއްހީ މަޢުލޫމާތު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 

ލުވެފައިަވީނ ޢާންމު ޞިއްޙަތާބެޭހ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރާ މައި މުއައްސަސާ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްަޝން އެޖެންީސގެ ނަމަށް ބަދަ

ވަނަ މާއްދާގެ  7ގެ  7/0220ވަނަ އަހަރު ޢާންމު ޞިއްޙާތު ޤާނޫނު ފާސްވުމާ ގުޅިގެން ޤާނޫނު ނަމްބަރު  0220

  ދަށުންނެވެ.

ވަނަ އަހަރު މި އެޖެންސީގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮްފ  2021    

  ޕަބްލިކްހެލްތު އެވެ.

 :ޑިވިޝަން އަދި ސެކްޝަން ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  . 3.
 ވަނަ އަހަރު މިއެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާފައިވާ ޑިވިޝަން އަދި ސެކްޝަންތައް: 2021   
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 އެޑްމިން އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން: 3.2

ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ  އޮފީހުގެ އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި

އެޗް.އާރު ޑިވިޝަންއާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދަނީ އެޑްމިން ސެކްޝަނުންނެވެ. އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒް 

ގާ ވޯރކްޝޮޕް ސެމިނާރ ފަދަ އާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް ހޯދުމާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުން ރާވާ ހިން

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގައި އެހީތެރިވެ ދިނުމާއި އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރަމުންދަނީ ިމ 

 ސެކްޝަނުންނެވެ.

 

 ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރި މައިގަނޑު އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  0202 3.2.2

ކު ފެތުރެމުންދާ )ކޮވިޑް( ަބީލގެ، ސަބަބުން އެޗް.އީ.އޯ.ސީ ައދި މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ނިޔެއާއި، ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެދު

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިވުން. މިގޮތުްނ، ރާއްޖެ ގެނާ ވެކްސިންގ އަދި ކޮންޒިއަމަބުލްސްގެ އިތުރުން، ކޯލްްޑ 

އަދި މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ޟިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަްށ ، ޗެއިން އިކްއިޕްމަންޓްސް، ކުލިއަރކޮސް ގުދަންކުރުމާއި

 ތި ފޮނުވުމުގެ ިއންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.މިދެންނެވި ތަކެ

ކޮވިޑް ވެކްސިންގ މާލެއާއި ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަކަށް ބޭުނންވާ ތަންަތނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންެމާހ 

 މަސައްކަތްތައްކުރުން.

ޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގުރާމްތަކުން ރާވާ ހިންގާ ވާރކްޝޮޕް، ސެމިނަރ އަދި ބައްދަލުވުންތަްއ ހެލްތު ޕްރޮ

މަަސއްކަތްތަކަށް ހޯަދންޖެހޭ ކޯޭޓޝަންތައް ހޯދުމާިއ، އަިދ ، ބޭއްވުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި

 ދިނުން. ދަތުރުފަތުރުތަކުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި

މިއެޖެންސީގެ ހުރިހާ ޕުރޮގުރާމްތަކުން، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ހޯދާ )ޕެޓީ ކޭޝް( ފައިސާ 

 ހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން. 

ޓްރޭނިންގ ޕުރޮގުރާމްތަކާއި ގުޅިގެްނ  ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ތަންތަނުން، މިއެޖެންސީއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ވަރކްޝޮޕް އަދި

 ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި، ސްޓާފުންެގ  މިއެޖެންސީގެ ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން، ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަ މުވައްޒަފުންނަށް، ކަ

 ކަން ފުރިހަމަކުރުން.އަތުން ނަގަންޖެހޭ ބަޔާން ނެގުުމގެ އެންމެހާ ކަން



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 8 

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް، މަސައްކަތުގެ އަަމލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަްށޓަކަިއ 

 މިއެޖެންސީގައި ފުރިހަމަކުރާ ތަމްރީނު ޕުރޮގުރާމްތަކުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމުކުރުން. 

ތަކުން، ހޯދާ ޚިދުމަތާއި ގުޅިގެން، އަންނަ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން، ފައިސާހަމަނުޖެހި ހުންަނ މިއެޖެންސީގެ އެކިއެކި ޔުނިޓް

 ބިލްތަކަށް ބަޖެޓާއި ގުޅިގެން ފަިއސާ ހޯދުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެްއޓުން.

ސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާިއ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުންނާއި އިދާރީ ހިންގުމުގައާއި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައް

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެކި އެކި ކަންކަމުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީާއއި ލިޔެ ކިއުންތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ކުރަންޖެހޭ  މިއެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ އިންފޮމޭަޝން ޓެކްޮނލޮޖީއާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމާއި

 އެންމެހާ ކަންކަން މިނިސްޓްރީގެ އައިޓީ ޑިވިޜަން މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކުރުން. 

މިއެޖެންސީގެ ފަރާތުން އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް މުވައްޒަފުްނނަށް ހޯާދ ަފރުނީޗަރާއި، އައިޓީ އާއި ގުޅުން ހުރި ތަކެތި އަދި އޮފީހުެގ 

 ސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ިމނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި ދިނުމާއި އެތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ ެބލެހެއްޓުން.މަ

ވަނަ ފުލޯގެ( މެއިންޓަނަސް ކަންތައް  4މިއެޖެންސީ ހިގަމުންދާ އޮފީސް ބައި ކަމުގައިވާ ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ގެ )

 ދިނުން. މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސައި 

ވަނައަަހރުގެ ތެރޭގައި ވައިގެމަގުން  2021ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުްނނާއި، ޔޫއެން އެޖެންީސތަކުގެ އެހީގައި ، މިއެޖެންސީގެފަރާތުން

ނޑުމަގުން ގެނައި  112ރާއްޖެ ގެނައި  ޝިޕްމަންޓުގެ ބޭހާއި ވެކްސިންގ އަދި މެޑިކަލް ކޮންޒިއަމަބުލްސްއާއި އަދި ކަ

ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި، އަދި މިތަކެތި ކުލިއަރ ކުރުމަށްފަުހ  ޝިޕްމަންޓުތައް ކުލިއަރ

ގުދަންކޮށް ތަކެތި ޕުރޮގުރާމްތަކުން އަންގާ ތަންތަނަށް ޮފނުވުން.  މީގެ އިތުރުން މުދާ ކުލިއަރކޮށް ނިމުމުން މަސައްކަތް ކުިރ 

 ންމެހާ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން. ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދިނުަމށް ކުރަންޖެހޭ އެ

ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅުތަކާއި މާލޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ޭބާހއި ވެކްސިންގ ފޮނުވުމުގެ 

 މަސައްކަތްކުރުން.

 ހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން އޮފީސްތެރެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސާފުކޮށް، މޮޕްކުރުމާއި، އަދި ޑަސްބިން އުކާލުމަށް ކުރަންޖެ

 



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 9 

 ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކާއި، ޑިވިޝަން ތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރިމަގަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަންތައްތައް  3.2.0

 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދުއާއި، އަދި ދައުލަތުެގ މާލިއްަޔތުގެ ގަވާއިދުގައި، މުވައްޒަފުްނަނށް ކޮންމެހެްނ އެގެންޖެހޭ 

މަޢުލޫމާތުތައް، ފޯރުކޮްށދިނުމަށް މިއެޖެންސީގެ ސެކްޝަންތަކާއި ޔުނިޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ިއތުރަށް އުނގަންނައިިދނުމުެގ 

 މަގުސަދުގައި ޕްރޮގުރާމްތަކެއް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއި ބެހޭ ޑިވިޜަންތަކާއި ގުޅިގެން އިންތިޒާމު ކުރުން. 

ން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅު އިންތިޒާމެއްގެދަށުން ކުރިއަށް މިއެޖެންސީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގުރާމްތަކު

އި ގެންދިއުމުގެގޮތުން، އެކަށީގެންާވ ވަސީލަތްތަކާއި އިންތިޒާުމތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ަކމާއި ބެހޭ ސެކްޝަްނތަކާ

 ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން.

ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީން ރާވާ ހިންގަވާ ތަފާތު ކުޅިވަރު އެކްޓިވިޓީތަކުގައި މިއެޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހި

 ބައިވެރިވުން.

މުވައްޒަފުންަނށް ޭބނުންވާ ހުނަރާއި، އިތުުރ  ތްތައް ރަގަޅު ނިޒާމެއްގެދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްމިއެޖެންސީގެ މަސައްކަ

ރޭނިންގ އިންސްޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގައި ތަމްރީން ހޯދާދިނުމުގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޓް

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވުން.

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި، އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅުނު އަދި މިހާރު އަޅަމުންދާ  0202 3.2.3
  ފިޔަވަޅުތައް 

 މުތަކަށް، ބޭުނންވާ މުވަްއޒަފުން ނުލިބުން. މިއެޖެންސީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާ

މުގެ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމިއެޖެންސީގެ އޮފިސްބަޔާއި، ސައިކޮޓަރި ވަކިކޮށް، ރަގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުމަށް 

  އިތުރުން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްސުޓޭޝަންތަށް ރަގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ހެދުން.

ފަރާތުން އަތޮޅުތެރެއާއި، މާލޭގެ ތަންަތނަށް ފޮނުަވްނޖެހޭ ވެކްސިންގ، ބޭސް އަދި ޕުރިންޓިންގ މެޓީރިއަލްްސ މިއެޖެންސީގެ

 ތަކެތި ފޮނުވާއިރު، އެއްގަމު ދަުތރުތަކަށް ވެހިކަލް ރަގަޅު އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ހަމަނުޖެހުން. 

ޓްރިބިއުޝަން ަކންތަކުގައި ކަަމށް އެކަށީގެންވާ ސްާޓފަކު ސަޕުލައި ސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތަށް، ތަކެތު އުުފލުމަށާއި، ޑިސް 

 ހަމަ ނުޖެހުން.

ކޮންމެހެން އޮފީހުން މުވައްޒަުފންނަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ، މޭޒު، ގޮޑި، ކޮންޕިއުޓަރ އަދި ޕުރިންޓަރ ފަދަ ތަކެތި ިގަނ 

މަށް ިމނިސްޓްރީގެ އެޑްމިންއާއި، މުއްދަތެއް ފާއިތުވާއިރުވެސް ހަމަޖެހިފައި ނުވުން. އަދި ިމކަމަށް ހައްލެއް ހޯދު

 މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވިއަސް މިފަދަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވުން.  
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އޮފީހުގެ ބައެއްކަހަލަ ޚިދުމަތްތައް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވާއިރުވެސް ހަމަނުޖެހުން. މިގޮތުން، ތަޅުފަދަ ތަކެތި ހަލާކުވެގެން  

މާއި، ލައިޓްތަްއ ބަދަލް ނުކުރެވުމާއި، އަދި ފޯނުލައިނަށް ދިމާާވ ކަންކަން ދިގުލައިގެން ގޮސް ހައްުލ ބަދަލު ނުކުރެވު

 ނުކުރެވުން. އަދި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެޑްމިން ޑިވިޜަނަށް ހުށަހަޅާފައިވުން. 

 ށް ޖާގަ ނެތުން.މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ްސޕޭސް، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި މުވައްޒަފުންނަ

 

 ހައްލުކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކާއި މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް  3.2.4
މިކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންތަކާއި، އަދި އިސްބޭފުޅުންނާއި، މަޝްވަރާކުރެވި އަދި 

 ހަގަކުރަމެވެ. އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ލިބިފައި ުނވާކަން މިފުރުސަތުގައި ފާ

 

 ހާރު ދެވެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް މި  3.2.3
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ިމހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް ދިމާވެަފއިވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ، އެކަންަކްނ 

 ށް މަސައްކަތްކުރުން. ހައްލުކުރެވޭނެގޮތްތައް ހޯދާ ކުރިައށް ގެންދިއުމަ

ތަކެތި ގަތުމުގައާއި، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދެންނެވުމުގެކުރިން ަބޖެޓްގައި ފައިސާ ހުރިތޯ ބަލާ އެކަން ޔަގީންކުރުން. އަދި 

ޕުރޮގުރާމްތަކުން ޚިދުމަތަށް އެދި ގެންނަ ހުރިހާ ފޯރމުތަކަކީ، މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ 

 ރމުތަކެއްތޯ ޔަގީންކުރުމަށް ބަެޖޓަށް ފޮނުވުމުގެކުރިން މިއެޖެންީސގެ އެޑްމިން އިން އެފޯރމުތައް އެޕުރޫވްކުރުން. ފޯ

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ގިނަަކންކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަެޖޓް ލިބޭނޭ އިްނތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން. 

ރައްގީ ކުރުމަށް، ަކމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ތަމްރީން، އަދި ތަޖުިރާބ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ތަ

 ރާއްޖެއާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން. 

 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭުނންވާ އެކަށީގެންވާ ވަރްކ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމްކޮށް ްސޓާފުން، ެގ މޯޓިވޭަޝން 

 އިތުރުވާނޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން. 

 

 ޕްރޮފެޝަނަލް ސަޕޯރޓް ސެކްޝަން: 3.0

ބުނާ މަޤާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް  (7/0220އާއްމު ސިއްހަތު ޤާނޫން )

ނަލް އެހީތެރިކަން ޝަފެމަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮންނަ ގިންތީގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އެކި ޑިވިޝަންތަކުން ކުރަމުން އަ 
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ފޯރުވައި ދިނުމަށް ބޭނުންާވ ޚާއްސަ މަޤާމްތަކުގެ މުވައްޒަފުްނ ތިއްބަވާީނ މިސެކްޝަނުގައެވެ. އެގޮތުން މިސެކްޝަނުެގ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ އެޗް.ޕީ.އޭގެ އެންމެހައި ޑިވިޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ސަޕޯ  ރޓް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މައިގަ

 ދިނުމެވެ.

މިސެކްޝަނުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފުން ބަލަހަށްޓަވަުމން ގެންދަވާނީ އެޗް.ޕީ.އޭގެ ޑިރެކްޓަރ 

ގަިއ ވަނަ އަަހރު ޕްރޮފެޝަނަލް ސަޕޯރޓް ިދނުމުގައި މި ސެކްޝަން 0227  ޖެނެރަލްގެ ޙާއްސަ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މަސައްކަތްކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ވަޒީފާގައި ހުންނެވި ލީގަލް އޮފިސަރ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާފައިވަީނ 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ދަށުްނ ހިނގަމުން ދިޔަ ލީގަލު އޮފިސަރުންގެ ޔުނިޓްގައެވެ.

 

 އެންވައިރުމެންޓް ހެލްތު  3.3

 ންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ވޯޓަރ އެންޑް އެ  3.3.2
 :ކުރެވުނު މަސައްކަތް 3.3.2.2 

ނޑު ޤާއިމްކޮްށ ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާެނ ގޮުތގެ ގަވާއިދު ފައިނަލްކޮށް  އޭޖީ.އޮފީހާއި ހިއްސާކޮށް ގެޒެޓް  ކުޅިވަރު ފެންގަ

 ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް ޑިވިޜަނަށްވަނީ ފޮނުިވފައެވެ.

ިއމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެންްޑ  ޝެނަލް އެޑެޕްޓޭޝަްނ ޕްލޭން އެންޑޯސްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތުގެ ޕްލޭނިންގހެލްތް ނެ 

 ޭލޝަން ޑިވިޜަނަށް ފޮނުވާ ޑޮކިއުމަންޓް ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އުނޭޝަަނލް ހެލްތު ރެގިންޓައި

 ދުވެރިކޮށް އެކިފަހަރު މަތިން އާންމުންނާއި މަޢުލޫާމތު ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަްށޓަކައި މީޑިއާ މެ

ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ސައިޓުތަކަށް ގޮސް އެސެސް ކުރުމަށްފަހު ފަންނީ ލަފާ 

އް ޙައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިނުމާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކޮށް އެފަދަ މައްސަލަތަ

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ްކލަބް ހައުސްގައި އާންމުްނ  ( ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުނ0202ްސެޕްޓެންބަރު  06ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ޞިއްޙަތު ދުވަސް )

 ވުނެވެ.ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކަމާގުޅުންުހރި މާހިރުން ބައިވެރިކޮށްގެން ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދެ

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އަދި ފެްނފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުެގ މަޤްޞަދުގައި، މިނިސްޓްީރ އޮފް ހެލްތުގެ ހުރިާހ 

ޑިވިޜަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރީޔޫސަބަލް ެފންފުޅި އަދި ކޮތަޅު ބެހުމަްށޓަކަިއ ޑިޒައިންކޮށް ޕްރޮކިއޯރ 

 އްޙަތު ޖަމިއްޔާއަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.ކުރުމަށް އެދި ދުނިޔޭގެ ޞި
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)ވ. ކެޔޮދޫ، ފުލިދޫ، އަިދ  ރަށެއް 3ރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގައި "ގްރީން ސްމާރްޓް އައިލަންޑް" ޕައިލެޓް ޕު 0200

ނޑައަޅާ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރެވުނުފ. ދަ  ރަނބޫދޫ( ކަ

 ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓްގެ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު. ބްރީތްލައިފް ޕްރޮޖެކްޓުން ބަޖެޓް ހޯދުމަ

'ގްރީން ސްމާރްޓް އައިލެންޑް' ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ އަދި ކުރިއަށް ގެންދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.

ިއ އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެރިގޮތުގަިއ ނައްތާލުމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮްށ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގަ

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ށްމާއި ފަންނީ ލަފާދިނުން ކުރިއަ ކުރިއަށް ގެންދާ ކެނޭޑިއަން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރު

ރިގޮތުގައި ނައްތާލުމާއި ގުޅޭ ގައިޑްލައިންގެ ދެލިކޮޕީ ފައިނަލް ކުރުމުެގ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ރައްކާތެ

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

 

 އޮކިއުޕޭޝަންލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު  3.3.0
 :ކުރެވުނު މަސައްކަތް 3.3.0.2 

މަށް މަސައްކަތްތެރިން އަދި މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ކުރިމަިތވާ ނުރައްކާތައް މަދުކުރު

އާންމުރަތްޔިތުންގެ ހޭލުން ެތރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އިންޯފ ގްރެފިކްސް ތައްޔާރު ކުރެވި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި 

 ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިޑް އޯގަސްޓުގަިއ 'ބޭސިކް ފަސްޓް އެ 01އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ައމާޒުކޮށްގެން 

އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ދުނިޔޭެގ އި ޓްރޭނިންގ'، ފެކަްލޓީ އޮފް ހެްލތު ސައިންސަސްގައި ހިންގިފަ

 ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް އާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ވަނަދުވަހުަގިއ  21އަދި  22، 24އަމާޒުޮކށްގެން ނޮެވންބަރު މަުހ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ރޭނިންގް' ަގލޮޅު މަދަރުސާގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ދުނިޭޔެގ 'ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޓު

 ންނެވެ.ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި މޯލްޑިވްސް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސަސް އާއި ގުޅިގެ

 

 އޮކިއުޕޭޝަންލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ސިޓުއޭޝަން އެނަލިސިސް 3.3.0.0
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ދެނެަގތުމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަުތ 

ގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި ނެޝެނަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރު
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އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ 

 ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ަމޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ައށް ލ. ގަމަްށ ޒިޔާރަތްކޮށް ގަްނ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ގަން ައތޮޅު ކައުންސިލް، ސްޓެލްޯކ،  0202 އޯގަސްޓް 20 – 1

 މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް، ފެނަކަ އަދި ސިނާއީ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާތަންތަަނށް ޒިޔާރަތް ކުރެވުނެވެ. 

 ރެވުނެވެ. އަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކު 0202އޯގަސްޓް  04 -02

 އަށް އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވުނެވެ.0202އޯގަސްޓް  32- 01

 

 'އޮކިއުޕޭޝަންލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު' ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓަޖީގެ މަސައްކަތް 3.3.0.3
މަދުކޮށް، މަސައްކަުތ  ވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ސަބަބުން ެޖހޭ ބަިލތަކާިއ ހިގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންްޓތައްދި

މާހައުލުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހާލަތު ހަރުދަނާކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 

ނެޝެނަލް ކޮންސަލްަޓންޓްގެ ެއހީގައި "ނެޝެނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓަޖީ" ގެ 

 ވެއެވެ. ނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައި ދެލިކޮޕީ ވަ

"ނެޝެނަލް އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ޕޮލިސީ އެންޑް ސްޓްރެޓަޖީ" ގެ ޑްރާފްޓް ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ 

 02މުއައްސަސާތަކާއި ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ  އެކުގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ 

 ގައި ހ. މީރުމާގައި  ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.   0202ންބަރު ނޮވެ

 

 ވައިދު ޤަ ފައިބަރު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަޑުތަކާއި ބެހޭ  3.3.0.4
ކުރާތަންތަނުގައި ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ "ފައިބަރ ަމސައްކަތް  7/0220އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ހުންނަން ޖެޭހ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރި ކަމުގެ މިންގަޑުތަކާއި ބެޭހ ޤަވާޢިދު" ގެ ދެލިކޮޕީ އެކުަލވާލާ މިނިސްޓްރީގެ ލީގަްލ 

ޓީމާއެކުގައި މަޝްވަރާކޮށް މުރާޖާ ކުރުމަށްފަހުގައި ލޯކަލްގަވަރ މަންޓް އޮފީހާއި އަދި ހިއުމަންސް ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ލަާފ 

 ވައިދުގެ ދެލިކޮޕީ ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ.  ޤަ ހޯދުމަށް
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 މާކަރީ ފްރީ ޕޮލިސީ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  3.3.0.3
ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ޕްރައިވެޓް ކުލިނިކްތަކުގައި މާކަީރ ހިމެނޭތަކެތި ބޭުނންކުރެވޭ މިްނވަރު ދެނެގަތުމަށް ުދނިޔޭގެ  

ޓަންޓެއް ހަމަޖައްސައި ެއސެސްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި ކޮންސަލް

 ހެލްތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ޑިވިޝަްނތަކާއެކުގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

 

 އިންޖަރީ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކޮންޓްރޯލް  3.3.3
 :ކުރެވުނު މަސައްކަތް  3.3.3.2

ޑްލައިން އަދި އިންޖަރީ ސާރވެލަްނސް ފޯމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ައއި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އީ.އާރް ގެ އިންޖަރީ ސާރވެލަންސް ގައި

ގަިއ  0202ޑޮކްޓަރުންނާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޯފކަލް ޕޮއިންޓުންނަްށ އަމާޒުކޮށްެގން ޖެނުއަރީ 

 ގެންދެވުނެވެ.  ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް

ވަނަ ުދވަހު މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހެދިފައިވާ "ނެޝެަނލް ރޯޑް ސޭފްޓީ އެކްޝަން  03ނޮވެންބަރު  0202

ޕްލޭން"ގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ދެެނގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޓްރާްނސްޕޯޓާއި ކަމާ ގުޅުންހުިރ 

ޢުލޫމާތު އެއްކުރެވި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަ

 ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮުތން މަޝްަވރާކުރެވުނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި، މޫދު އަދި ކުޅިވަރު ފެންގަޑު ތަކުގައި ހިނާގ 

ރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އާއްމުން ހޭުލންތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އައި.އީ.ސީ. މެޓީރިއަލްސް ނު

ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެެވ. މަތައްޔާރުކުރުމުގެ 
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 އެންޓީ.ޑީ. 3.3.4

 ލެޕްރަސީ  3.3.4.2 
" ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ލެޕްރަސީ ބަލި ރާއްޖެއިން އެއްކޮށް ނައްތާލުމަްށޓަކާ  "ޒީރޯ ލެޕްރަސީ

 އެގޮތުން 

 އަށް ރީން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި( ގެ އެހީގައި ލެޕްރަސީ ސްކްޑަބްލިއު އެޗް އޯ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ )

   ގެންދެވުނެވެ. ށްއްޔާރުކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަގެންދިއުމަށް ޒީރޯ ލެޕްރަސީ ޓައިމްލައިން ތަ

ގްރާްމ ރޮރެއިނިންގ ޕުގް އަދި ޓުއދ. މަހިަބދޫގައި ލެޕްރަސީ ސްކްރީނިން ށް، 0202ޖެނުއަރީ  1އިން  0202އަރީ ޖެނު 3

 އެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.

ގައި( ާއންމުން ހޭުލންތެރިކުރުމަށް ވީޑިޯއއެއް ތައްޔާރުކޮށް ޖުމްހޫރީ 0202ޖެނުއަރީ  32ދުނިޔޭގެ ލެޕްރަސީ ދުވަހާގުޅިގެން )

 މައިދާނުގައި ހުރި ބިލްބޯޑުގައާއި ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ.  

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ ޓެކްނިކަލް މާހިރުންނާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ ޑަރމަޓޮލޮޖީ ޓީމާއި ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ލެޕްރަީސ 

ންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް މެނޭޖްމެންޓް ގައިޑްލައިން އާިއ އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް އެކުލަވާލާ ފައިނަލް ކުރުމާއި ޑިޒައި

 ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  

 ލެޕްރަސީ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ލެޕްރަސީ ބަލިމީހުން ފެންނަ ރަށްރަށަށް ބޭސް ފޮނުވުމާއި، އެރަށްރަށުގެ ހެލްތު ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ބަލިމީހުންގެ ފަރުވާެގ 

 ންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.ކަ

ޒީރޯ ލެޕްރަސީ ޕްރޮގްރާމްގެ ރޯޑްމެޕާއި އެއްގޮތަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަްށ 

ރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ލިޕްސް، ކުރުވާހަކަ ފޮތް، ޕޯސްޓަރސް ފަދަ( މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާބޭނުންވާ އައި.އީ.ސީ )ވީޑިއޯ ކު 

 ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިވެގެން ލެޕްރަސީ ރިސާރޗް އިނީޝިއެޓީވްގެ ދަށުން ލެޕްރަސީގެ މާހިރެއްކަމުގައި ޑރ. 

 ޕޯސަލް އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ. ޑޭވިޑް ބްލޮކްގެ އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރިސާރޗް ޕްރޮ

 ޅުކޮށް ފޯރމެޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ސީ ރަޖިސްޓްރީ ގެ ޑާޓާތައް ރަގަމިހާރު ބޭނުންކުރާ ލެޕްރަ
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އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް  ޒީރޯލެޕްރަސީ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯރޓް ހޯދުމަށްޓަކައި އިްނޓަނޭޝަަނލް

އާ އެކީގައި އޮންލައިން ީމޓިންގްތައް ބާއްާވ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެމް.އޯ.ޔޫ. ތައްޔާރުކޮށް ފައިނަްލ  ފެއާރމްޑް ކަމަށްވާ

 ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ލީގަލް ޑިވިޜަނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

( އިން ޒީރޯ ލެޕްރަސީއަށް އެސް އެޗް އެފް ކާވާ ހެލްތު ފައުންޑޭޝަން )ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިވެގެން ސަސަ

 ފަންޑިންގް ހޯދުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް )ބަޖެޓާއިއެކު( ހުށައެޅިފައިވެއެވެ. 

 

 މެލޭރިއާ   3.3.4.0
 ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ބަލި މީހަކު ފެނިފައިނުވެއެވެ. 0202މެލޭރިޔާ ބަލީގެ ގޮތުގައި 

 

       ފައިލޭރިއާ    3.3.4.3
 ގުޅަ އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވެރިކޮށް ގަތުން.   Banocide 100 mg  2222ސަރުކާރު ބަޖެޓުން ފައިލޭރިއާ ބޭސް  

 

 ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް  3.3.3
 :ކުރެވުނު މަސައްކަތް  3.3.3.2

ކްކޮށް ރިޯޕުޓ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލް އަދި މިސްކިތްތަކުގައި މަދިރި އުފެދި އާލާވާ ގޮތަށް ހުރި ތަންަތން ބަލައި ޗެ

 ތައްޔާރުކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލް ތަކަށް ފޮގް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 

 ގެންދެވުނެވެ.

ޝަން އަދި ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާއި އިންސްޕެކްޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވޭ ރޫޓިން ވެކްޓަރ ކޮން

ގުޅިގެން ދުވަހުން ދުވަހަށް އަްނނަ މައްސަލަތައް ބަލައި ވަގުތުްނ ހައްލު ކުރެވެން ހުންނަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމާއި ކެމިކަލް 

 ދެވުނެވެ.އަޅަންޖެހޭ ތަންތަަނށް ކެމިކަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެން 

 ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ނީޑްސް އެސެސްމެންޓް މޯލްޑިވްސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

( މެރުވެރިކޮށް ހޯދާ ކެމިކަލް WHOމަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ ކެމިކަލް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ )

 ގީ ފެތުރޭ ރަށްތަކުން ފޮނުވާ ރިކުއެސްޓް ތަކަށް ކެމިކަލް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. ގުދަންކުރުމާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްުޓމާއި ޑެން
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ތައް އެއްކޮށް ރޓުނުވާ ވެކްޓަރ ސަރވެލަްނސް ރިޕޯމާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންނާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުްނ ފޮ

 އެނަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މު

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލް ސައިންސެސް އާއި މެޑިކަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެކްޓަރ 

 ގައި ނަގައިދެވުނެވެ.  0202އޮކްޓޯބަރ  07އި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސެޝަންއެއް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމް އާ

އެޗް.ޑީ.ސީ އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ގެ މުއައްޒިފުންނަށް މަދިރިއާއި ބަލިފަތުރާ ޖަނަވާރާއި ސޫފާ ސޫފި މަދުކުރުމުގެ 

ގައި  0202ސެޕްޓެމްބަރ  1ޓިކަލް ޕްރޮގްރާމް އެއް  ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ ގޮތުގެ ތަްމރީނު ޕޮރޮގްރާމެއް އަދި ފީލްޑް ޕްރެކް

 ބޭއްވުން.

ސާމްޕަލް ނެގުމާއި، ޕޮރޮޕޯސަލް ހެދުން އަދި  ޕްރޮޖެކްޓްގެ އިންފޯރމޭޝަން ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ  ވޮލްބެކިޔާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަދިރި  

 އި ބޭއްވުނު.ގަ 0202އޮކްޓޯބަރ  07ލަންކާގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޓީމާއިއެކު އޮންލައިން މީޓިންގ އެއް 

ގައި )ހއ، ހދ، ށ، އއ( ގެ  0202އޮގަސްޓް  06ޑެންގީ ކްލިނިކަލް މެނޭޖްމެން ްޓރޭނިންގް އޮންލައިން ސެޝަންެއއް 

 ޑޮކްޓަރ އަދި ނަރުހުންނަށް ބޭްއވިފައިވޭ.

 

 ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް: 3.3.6
 29-ހާލަތުގައި ޑިވިޜަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެޗް.އީ.އޯ.ސީ ގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެންޖެހުމާއި ކޯވިޑް ޕެންޑެމިކް  29-ކޯވިޑް

 ގެ ރެސްޓްރިކްޝަންސް އާއި ގުޅިގެން ޕްލޭން ކުރެވުނު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަސް ކުރަން ޖެހުން

 .ޒަފުން ނެތުން ޑިވިޝަންގެ އެކި ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް މުަވއް

އެހެންމުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ ނުވަަތ އެފަރާތްަތކުގެ ލަފާ ކޮންމެެހން ޭބނުންާވ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށ 

 ގެންދިއުމުގައި ލިބެންޖެހޭ އެއްބާުރލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުިލބުުމގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ަލސްވެގެންދިއުން 

އެވެ.ގުމަށް ފައިސާ ހިމެނިފައި ުނވެގައި ޕްރޮގްރާމް ހިންސަރުކާރު ބަޖެޓު
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 އެން.ސީ.ޑީ ސެކްޝަން   3.4

 :ކުރެވުނު މަސައްކަތް  3.4.2
އަމާޒުކުރެވޭ އާބާދީ/  އެން.ސީ.ޑީ 

 ފަރާތް/ދާއިރާ 

ކަވަރ ކުރެވުނު 

 އަތޮޅުތައް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ނުކުރެވުނު 

 ކަންކަން 

ނުކުރެވުނު 

 ސަބަބު 

 ން ރާވާފައިވާގޮތް ކުރިއަށް ގެންދަ 

އަތޮޅު ލެވެލްގައި ގައިންގަޔަށް 

ނާރާބަލިތަކަްށ އާންމުން ހޭލުްނތެރިކުރުމަށް 

 ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް

 އަށްގެ އާބާދީރާއްޖޭ

 

 

 

އާ ގުޅިގެން  29-ކޮވިޑް ހުރިހާ އަތޮޅެއް

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް  ކަ

ނުގެންދެވުނު ނަމަވެސް އެކި 

ތަކާއި ގުޅިގެން އެކި ހާއްސަ ދުވަސް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ހިރާސްތައް  

ދަށްކުރުމަށްޓަކަިއ ހެލިފެލިވެ  %03

އުޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، 

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަްށ މައުލޫމާތު 

ސެޝަންތައް އަދި ހެލްތް ްސކްރީނިންގ 

 ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ޔޭގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ދުަވސް ފާހަގަ ދުނި

ކުރުމަށް ދުވަހާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ހެދުމާއި 

 ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

 އަށްގެ އާބާދީރާއްޖޭ

 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް މާލެ  ކަ

 ގެންދެވުނު 

ތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ވީޑިއޯ ންލުހޭ ންއާންމު 

ސްޕޮޓްތައް ހަދައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި 

 މުކުރުންއާއް

ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ 

ކުރުމަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން 

ނޑައެޅިފައިވާ  މާލެ އަށްގެ އާބާދީރާއްޖޭ ގޮތަށް ކަ

 ކުރިއަށްގެންދެވުނު 

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ހިރާސްތައް  

ދަށްކުރުމަށްޓަކައި ހެލިފެލިެވ  % 03
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 އެކްސިބިޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން

އެމް.އެން.ޔޫ އެފް.އެޗް.އެސް ކުދިންނަްށ 

ހާއްސަކޮށްގެން ސިމްޕޯސިއަމް ކުރިޔަށް 

 ގެންދެވުނު 

އުޅުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި،  

ހޭލުންތެރިކުރުވުމަްށ މައުލޫމާތު 

ސެޝަންތައް އަދި ހެލްތް ްސކްރީނިންގ 

 ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަިލތަކާ ގުޅޭ 

ސާރވޭއެއް "ސްޓެޕް ސާރވޭ" ކުރިޔަށް 

 ގެންދިއުން 

 އަށްގެ އާބާދީރާއްޖޭ

 

 މާލެ ސަރަޙައްދު ނިންމުން  ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް ހުރިހާ އަތޮޅެއް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި އަ.ީޖ.އެމް.އެޗް. 

ގައި ކެންސަރު ބަލީގެ ޤައުމީ ދަފްތަރުގެ 

މަސައްކަތްފަށައި ފޯމްތައް ފުރުމުގެ 

 ސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ.މަ

 އަށްގެ އާބާދީރާއްޖޭ

 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފޮނުާވ ފޯރމްތައް   ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް މާލެ

 ޤަވައިދުން ދަފްތަރަށް އެޅުން 

ގެ އެހީގައި  ތު ޖަމިއްޔާޙައްޞިދުނިޔޭގެ 

ނެޝަނަލް ކެންސަރ ކޮންޓްރޯލް ޕްލޭން 

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

އްޙީ ހިދުމަތްދޭ ޞި

 ރާތްތައް ފަ

އެންމެފަހުގެ ޑާޓާ ހޯދުމަށްފަުހ އެނަލައިޒް   ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް މާލެ

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ
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ނެޝަނަލް ޑައިެބޓީސް ސެންޓަރ އާއި އެކު 

 ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަށް 

 އަށްގެ އާބާދީރާއްޖޭ

 

ނގަޅުކުރުމަށާިއ މަދަނީ ހިދުމަތްތައް ރަ  ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް މާލެ

ޖަމިއްޔާތަކުން ދެމުންދާ ހިދުމަތްތައް ވެސް 

 ސެންޓަރުން ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން

ގައި ގައިންގަޔަށްނާރާ ބަލިތަްއ ރާއްޖޭ

މުައށްސަސާތައް  ހޭކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމާބެ

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

އެކުލަވާލާފައިވާ ނެޝަނަްލ 

ޝަން ޕްލޭން ) މަލްޓިސެކްޓޯރަލް އެކް

އެން.ސީ.ޑީ އެކްޝަން ޕްލޭން( ރިވިއު 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކަމާ ގުޅުން ހުރި 

 މުއައްސަސާތަށް

ވެލިޑޭޝަން މީޓިންގް އަށް ފަުހ ފައިނަލް   ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް މާލެ

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

ގެ އެހީއާއެކު  ތު ޖަމިއްޔާ ޙައްޞިދުނިޔޭގެ 

ޒިކަލް އެކްޓިވިޓީ ގައިޑްލައިން"އެއް "ޕި

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ކަމާ ގުޅުންހުރި 

 މުއައްސަސާތައް 

 ލޯންޗް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުން  ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް މާލެ

އެން.އާރ.އާރ ގެ ދަށުން )އެން.ސީ.ޑީ 

ގެ އެހީގައި  WHOކެމްޕެއިން( 

ކެމްޕެއިންގ އާ ގުޅިގެން އާއްމުން   ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް  

ހޭލުތެރިކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭަޝން ޕްލޭން 



 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 21

ދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޕެޝަލިސްޓް އަ 

 ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ އެއް ވަނީ ނެގިފައި 

 އެއް ތައްޔާރުކުރެވިފައި 

 

އާއްމުން ހޭލުން ތެރިކުރުމަށް ަގއިން ގަޔަށް 

  IEC  ނާރާ ބަލިތަކުގެ ހިރާސްތަަކށް 

 ރުކުރެވިފައި  ތައްޔާ

އެން.އާރ.އާރ )އެން.ސީ.ޑީ ކެމްޕެއިން( ގެ 

ދުންފަތުގެ ޢިސްތިޢުމާލު ކުރުން  ދަށުން 

ނޑަ އެޅުމުގެ ޤަވާއިދު  މަނާތަންަތން ކަ

((2012/R-41 ިއުކުރުން ރިވ 

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯްލ 

 ކުރުމާބެހޭ ބޯޑު 

ދު ގެޒެޓް ޤަވާއިދު ރިވިއުކޮށް ނިމި ޤަވާއި  ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް 

   އިމުގެ މަރުހަލާގަކުރު

  އެން.އާރ.އާރ ގެ ދަށުން )އެން.ސީ.ޑީ ކެމްޕެއިން(

ނޑަ  ދުންފަތުގެ ޢިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާތަންަތން ކަ

ގެ ދަށުން  R-41/2012)އެޅުމުގެ ޤަވާއިދު )

ދުންފަތުގެ ޢިސްތިޢުާމލު ކުރުމަްށ ޚާއްޞަ ތަންތަްނ 

ނޑަ އަޅާ ، ކިއޮސްކް ބެހެއްޓުން   ކަ

މާލޭ ސިޓީ 

 ކައުންސިލް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޕްލޭނިގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ކިއޮސްކް ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ދަީނ   ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް މާލެ/ހުޅުމާލެ

 ކުރެވެމުން 
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިސް 

 އެޗް.ޑީ.ސީ  

  އެން.އާރ.އާރ ގެ ދަށުން )އެން.ސީ.ޑީ ކެމްޕެއިން(

ނޑަ ދު ންފަތުގެ ޢިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާތަންަތން ކަ

އަށް  R-41/2012)އެޅުމުގެ ޤަވާއިދު )

ޔާރުކޮއް ޤަވާއިދަށް ތައް އައި.އީ.ސީ އަހުލުވެރިކުމަށް 

 އަހުލުވެރިކުރުން 

ބައެއް އައި.ސީ ތައްޔާރުކުރެވިފައި، ޤަވާއިުދ   ކުރިޔަށްދަމުންދާ ހަރަކާތެއް މުޅި ރާއްޖެއަށް  މީޑިއާތައް 

ގެޒެޓްވުމުން އާއްމުން އަހުލުވެިރ ކުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ .

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯްލ  ޝީޝާ މަނާ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު  

 ކުރުމާބެހޭ ބޯޑު 

މި ޤަވާޢިދު މިހާރުވަނީ ޑްރާްފޓް  މުޅި ރާއްޖެ 

 ކޮށްފައި. 

ޑްރާފްޓަށް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންެގ މެދުގައި މަޝްވަރާ  

 ދަނީ.  ކުރެވެމުން
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 ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަސްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލުތައް، ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލު  3.4.0
 ބައިވެރިވި އެހެން މުއައްސަސާ ތައް  ހިންގި ޙަރަކާތް  ތާރީޚް  #

 09/9/

0202 

ހިތުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ މުވައްޒަފުންނަށް 

އަދި ކްލަބް ހައުސްގައި  ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްުވނު

 ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އެއް ބޭއްވުނު. 

ޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް، 

އެޗް.ޑީ.ސީ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް، ނިއުޓްރިޝަން 

 ޕްރޮގްރާމް 

 24/22

/0202 

ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެމް.އެން.ޔޫ 

ވުނު އެފް.އެޗް.އެސް ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސިމްޕޯސިއަމް ބޭއް

އަދި ކަލާފާނު ސްކޫލް ކުދިންނަށް ޑައިބެޓީސް އެކްސިބިޝަން 

 އެއް ބޭއްވުނު.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، ކަލާފާުނ 

ސްކޫލް، އެމް.އެން.ޔޫ، ނެޝަނަލް ޑައިބެޓިކް 

 ސެންޓަރ

 

 އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގިފައިވާ މޮނިޓަރިންގ އަދި ސުޕަރވިޝަންތައް  3.4.3
 ބައިވެރިވި އެހެން ފަރާތްތައް  އަތޮޅު/ ރަށް  / ސުޕަރވިޝަންގެ ދާއިރާ މޮނިޓަރިންގ  ތާރީޚް  #

ނޮވެމްބަރ  27-21 

0202 

ޕޮޕިއުލޭޝަން ހެލްްތ  ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެން.ސީ.ޑީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ޑިވިޜަން

 

  ޓޮބޭކޯ ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ސަބްސްޓަންސް އެބިއުސް  3.4.6
( ގެ ދަށުން ޢާންމު ކުރެވިފައިވާ "ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުާމުލ 0222/23ނަްނބަރ:"ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު" )

ނޑައެޅުމުގެ ޤަވާއިދު" ) ނަންބަރ  ( ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް (R-41/2012ކުރުން މަނާ ތަންތަން ކަ

 ގެންދެވުނު.

ތަނުން ހުއްދަޔަށް ެއިދ  42ލު ކުރުމުގެ ހުއްދަޔަށް އެދި ދުމަތް ދޭަތންތަުނގެ ތެރެއިން ދުންފަތުގެ އިސްތިުޢމާހިކެއިންބުއިމުގެ 

 ށް ހުއްދަ ވަނީ ދޫކުރެވިފައި.ކަތަނަ  03ހުށަހަޅާފައިވޭ. މީގެ ތެރެއިން 

( ގެ ދަށުން ޢާންމު ކުރެވިފައިވާ "ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުާމުލ 0222/23"ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު" )ނަްނބަރ:

ނޑައެުޅމުގެ ޤަވާއިދު" ) ނަންބަރ  ކުރުން މަނާ ތަންތަން ( އާއި "ދުންފަތުގެ ާބވަތްތައް ޕެކެޓްކޮށް ލޭަބްލ (R-41/2012ކަ

ތަނެއް ޖޫރިމަާނ  20ގެ ދަށުން ކެއިންބުއިމުެގ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން  R-158/2019ޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު" 

 ކުރެވިފައިވޭ.



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 24 

 ކުރެވިފައިވަނީ ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައެވެ.  ނޯޓް: މި އަހަރުގެ ބޮޑުބައި ގައި މަސައްކަތް

 

 މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް  3.4.7
 މެންޓަލް ހެލްތު ވޯކިންގ ގުރޫޕްގެ މަސައްކަތް  3.4.7.2

ގޮތެއްަގިއ  ދުމަތްތަށް ހަރުަދނާކޮށް އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅުޚިއްޙަތާއި ބެޭހ ޞިވޯކިންްގ ގްރޫޕްއަކީ ނަފްސާނީ  މެންޓަލް ެހލްތު

ވަނަ އަހަރު  0202ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ގްރޫޕްއެކެވެ. 0221ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓެކްނިކަލް ލަާފ އާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް، 

ބައްދަލުުވން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ވޯިކންގް ގްރޫޕްގައި  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ބޭފުޅަކާިއ  26ވޯކިންގް ގްރޫޕްގެ 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  ރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރޓަލް ހެލްތު، މިނިސްޓްސެންޓަރ ފޯރ މެން

ިޑިވައްނ ެރްޑްކެރސެ ، ސާވިސަސް ސުޕޯރޓްްސ ، ކޭޝަން އަދި މިނިސްްޓރީ އޮފް ޔޫތުންޓް، ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެްލތު އެޑިޔުމްޯލ

 ހިމެނެއެވެ.  އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމެންޓް

 

 ޖަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ރީ  3.4.7.0
ދުމަތްތައް ލިބިދިނުމަށް ހުރި ގޮން ެޖހުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ސެންޓްަރްލ ޚިއްޙަތާއި ގުޅުން ހުރި ޞިއަތޮޅުތަކުގައި ނަފްސާނީ 

ލެވި ފައިަންލ އަށް ވަނީ އެކުލަވާ 0203- 0202އަދި ރީޖަނަލް މެންަޓލް ހެލްުތ ސާރވިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން 

ކުރުމަށާއި އެންޑޯޒްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.  މި ޕްލޭންގައި މައި ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އިތުރުން އަތޮޅު 

ތެރޭގެ ފަސް ޓާޝަރީ ޮހސްޕިޓަލްގައި ނަފްސާނީ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް އަތޮޅު ހޮްސޕިޓަލްތަކާއި އަދި ހެްލުތ 

 ސާނީ ސިއްޙަތުގެ ޙިދުމަތްތައް ހިމެނުމަށް ވަނީ ޕްލޭން ކުރެވިފައެވެ. ސެންޓަރތަކުގައިވެސް ނަފް

ޓްރެއިނިންގ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިހުްނަނ -ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މެންޓަލް ހެލްތު ގެޕް –ޓްރެއިނިންގ -މެންޓަލް ހެލްތު ގެޕް

ޕެކޭޖް ރާއްޖޭގެ ކޮންސެޕްޓަށް ފެތޭޮގތަށް ބަދަލުޮކްށ  ޓްރެިއނިންގ-ހެލްތު ވޯކަރެއް ެބހެއްޓުމަށްޓަކަިއ، މިހާރު ހެދިފައިާވ ގެޕް

ފައިނަލް ކުރުމަށްޓަކައި ަޑބްލިޔު.އެޗް.އޯ ގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ އެހީއާއެކު ވަނީ މަސައްކަތް ުކރެވިފައެވެ. އަދި ޕައިެލްޓ 

އަންނަ އަހަރު މާސްޓަރ ޓްރެއިނިންގ އެއްވެސް ވަނީ ުކރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ޓްރެއިިނންގ ޕެކޭޖް ފައިނަލް ވުމުން 

ޓްރެއިނިންގ އެއް ހިންގާ އަތޮޅު ތެރޭގެ ހެލްތު ވޯކަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަީނ 

 ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 ނަފްސާނީ ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ބޭސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް  3.4.7.3
ވަނަ އަހަރުވެސް ނަފްސާނީ ބަލި  މީހުންނަށް ބޭނުްނވާ ބޭސް، އަތޮޅު ތަކުގައި  0202ނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ވަ 0202

ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެސް.ޓީ.އޯ ގެ ފާމަސީތަކުން ލިބެން ނުހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަްށ 



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 25 

ނޑި ބޭސްލިބެން ުހންާނނޭ އިންތިޒާމް  އޯ އަދި ސެންަޓރ ފޮރ މެންޓަލް ހެްލުތ .ޓީ.ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އެސްމެދުނުކެ

އޯ ފާމަސީތަކުގައި ދިގު މުއްދަތަކަްށ ނަފްސާނީ ަބލީގެ ޭބްސ .ޓީ.އެސް އަތޮޅުތެރޭގެއާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވންަތކުގައި 

އްސުމަށް ކޯޑިނޭޝަން މަސައްކަތްވަީނ ޑި ލިބޭެނ އިންތިޒާމު ހަމަޖެނބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަަކށް ބޭނުްނވާ ބޭސް މެދުނުކެ

ދިމާވާ  ބައްދަލު ވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން 3ކުރެވިފައެވެ. އެސް.ޓީ.އޯއާއި އެކު މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި 

 މަށް ކޯޑިނޭޓް ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގަިއ ކޯޑިނޭޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ކުރުކޭސްތަކުގައި ބޭސް ފޯރު

 

 އާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް 29ކޯވިޑް  3.4.7.4
'މެންޓަލް ހެްލުތ އާއި ގުޅިގެން ނެޝަނަްލ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި  29ކުރީ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން ކޯިވޑް

ތްތަާކިއ ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ކްލަސްޓަރ'ގެ ނަމުގައި މަދަނީ އަދި އިޖްތިމާއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޖަމާއަ-އެންޑް ސައިކޯ 

. މި ކްލަސްޓަރގެ ދިނުމަށް ކްލަސްޓަރއެއް ހެދުނެވެގުޅިގެން ނަފްސާނީ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ނޑު މަޤު ސަދަކީ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން މުޖްތަމައުގައި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ިލބިދިނުމަްށ އެޑްވޮކޭޓް ކުރުމާއި އަދި މައިގަ

 ޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް އެފަދަ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމެވެ.އަމިއްލަ ޖަމިއް

އާއި ގުޅިގެން އެކި ކްލަސްޓާރތަކަށް އައިސްފައިވާ ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ބޭުނންާވ ކޭސްތައް ކޯޑިނޭޓްކުރެިވ 29ކޮވިޑް

 ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިަކން ލިބުނުަކން ކަށަވަރުކުރުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ. 

ސެޝަންވަީނ  15ހެޔޮކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ނަފްސާނީ ދުޅަ

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

އެކި ކްލަސްޓަރ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ މީގެއިތުރުން މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް 

 ކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ތަކުގައި މަސައް

 

 ތުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ޙަ އް ޞި ނަފްސާނީ  3.4.7.3
އްޙަތުގެ ޞިކުރެވިފައިވާ ނަފްސާނީ  ނެޝަނަލް މެންަޓލް ހެލްތު ްސޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން ެއކުލަވާލުމަށް ޑްރާފްޓް

ހެްލތު ވޯކިންގ ގްރޫޕް އަދި ގުޅުންހުރި ބިލްގައި އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްޓަކައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޮއފީސް، މެންޓަލް 

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ޓެކްނިކަލް ގްރޫޕާއި އެކު 

ޗުމަހުއެވެ. މި ބިލް ވަނަ އަހަރުގެ މާރ0200ިކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ  ބާއްވާފައިއެވެ. މި ބިލް ނިންމޭނެބައްދަލުވުން ވަނީ  22

ފާސްކުރެވުމާއެކު ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއަރުވައި، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ިދނުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެްއ 

 ގާއިމްކުރެވި ގާނޫނީ ގޮތުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެންދާނެއެވެ.

 



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 26 

 ލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މެންޓަލް ހެލްތު ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކު  3.4.7.6
ނޭޝަނަލް މެްނޓަލް ހެލްތު ޕޮިލސީ ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ނެޝަނަލް މެްނޓަލް ެހލްތް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްޭލްނ 

އަށް މެންޓަލް ހެލްތު ސްޓްރެޓީިޖްކ  0207ން  0200ިމ ްޕލްޭނ ިރިވުއޮކްށ ، ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ 0202

ލުމުގެ މަސައްކަތް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ ކޮންސަލްޓެންެޓއްގެ އެހީއާއެކު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މިގޮތުން މި ސްޓްރެޓަޖީ ޕްލޭން އެކުލަވާ

ފައެވެ. މީެގ ފަރާތަކާއި އެކު ވަނީ ވަކި ވަކި ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަުލވުންތައް ބޭވި 02ހެދުމަށް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި 

އޮތް ފަސްއަހަރު  . ކުރީގެ ޕްލޭނެކޭ އެއްފަދައިން މި ޕްލޭންގައިވެސް ކުރިއަށްޝޮޕް ވަނީ ހިންގިފައެވެއިތުރުން އެއް ވޯކް

ނޑައެޅިފައެވެ. ޙަނަފްސާނީ ޞިއް  ތު ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ކަ

 

 ސުއިސައިޑް ޕްރިވެންޝަން ސްޓްރެޓެޖީގެ މަސައްކަތް  3.4.7.7
ނެޝަނަލް ސުއިސައިޑް ޕްރިވެންޝަްނ "ޕްލޭންގެ ދަށުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނެޝަނަލް މެންޓަލް ހެްލތު ސްޓްރެޓެޖިކް 

އޯ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑޮކްޓަރ ޔަތަްނ ޕާލް ސިންގ އަދި ލޯކަްލ .އެޗް.އެކުލަވާލުމުގެ ަމސައްކަތް ޑަބްލިއު" ސްޓްރެޓެޖީ

 .ހަރުގެ ނޮވެންބަރ ގައި ވަނީ ފެށިފައެވެވަނަ އަ 0202ކޮންސަލްޓަންޓެއް ގޮތުގައި ޑޮކްަޓރ ޝަނޫހާ މަންސޫރުގެ އެހީއާއެކު 

ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަާރ ކަމާގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

ނު މަޝްވަރާކުރެވު އާއި ގުޅިގެން މިމަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވީ ނަމަވެސ29ްކޯވިޑްބައްދަލުވުންތަކެއްވަނީ ބޭއްވިފަެއވެ. 

 ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި މި ސްޓްރެޓެޖީ ފައިނަލައިޒްކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 

 މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް ވެބްސައިޓްގެ މަސައްކަތް  3.4.7.1
ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގުރާމުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް އާއްމު ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކާމާއެކު

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާުތތައް އަދިވެސް ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި އެކި މަޢުލޫމާތު 

. ވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ ތު ޕްރޮގްރާމުގެ ވެްބސައިޓެއް ޑިފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުޞަދުގައި މެންޓަލް ހެލް

މިފަދަ ވެބްސައިޓެއްގެ މަގްސަދަކީ ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ލިބެންުހްނނަ ތަންތަާނބެހޭ މަޢުލޫާމުތ 

ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިބުމާއި އަިދ ނަފްސާނީ ސިއްޙަތާއި ބެހޭ ޮގތުން ހޭުލންތެރިކަން އިތުރުކުރުެމވެ. މިގޮތުން ަނފްސާީނ 

 ިއ ބޭނުންވާ މުހިންމު އެކި މައުލޫާމތުވެސް ހިމެނުމަށް ވަނީ ނިންމިަފއެވެ. ގޮތުން ދުޅަހެޔޮކޮށް ހުރުމަށްޓަކަ

 

 'މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮމޯޝަން'ގެ މަސައްކަތް  3.4.7.9
ގެ ނަމުގައި ވަީނ "މެންޓަލް ހެލްތު ނެޓްވޯރކް"މެންޓަލް ހެްލތު ޕްރިވެންޝަން އަދި ޕްރޮމޯޝަން ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ގުރޫޕެއް 

ގެން މި ނެޓްވޯކްެގ ނަން ެމންޓަލް ހެލްތު ްކަލސްޓަރގެ ގޮތުގައި ވެސް އަދި ކޮވިޑްގެ ާހަލތާއި ގުޅި. އެވެފެށިފަ



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 27 

މިއީ ސަރުކާރުގެ  ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.ވުން ވަނީ މި އަހަރު ބައްދަލު 6މި ނެޓްވޯކްއާއި އެކު ބޭނުންކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ދުމަތްދޭ ތަންތަން އަދި ކަމާގުޅުންހުރި އެހެނިހެންވެްސ ޚިއި، ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ އަތްތަކާއޮފީސްތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާ

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަާވލެވިފައިވާ ނެޓްވޯކެކެވެ. މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، 

ތު ޤައުމީ ޙަސާނީ ޞިއްދެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ނަފް ވެމުންހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރެ

 ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޔުނިސެފް ގެ އެހީއާއެކު މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ.

ވަީނ ސެޝަން 15ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް 

 ސެޝަންވަނީ ހިންގާފައެވެ.  0ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒިފުންަނށް 

 

 ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  3.4.7.22
ގަ ކުރުމަށްޓަކަިއ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައި މިއަހަރުވެސް ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމުގެ ދުވަސް ފާހަ

ހަރަކާތްތަކެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެްނދެވިފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ސްކޫލަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ަވީނ 

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި މުާބރާތުގެ މަޢުލޫއަކީ " ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އެންމެނަށް" މި މަޢުލޫއެވެ. މި މުބާރާތުަގއި 

ސްޓޭޖުގެ ތެރެއިްނ -ކުދިން ބައިވެރިވެ ކުރެހުން ުހށަހާޅާފައިވެއެވެ. މުބާރާތުގައި ަހތަރު ކީ 666ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުން 

 ސްޓޭޖަކުން އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ހޮވާ އިނާުމ ދެވިފައިވެއެވެ. -ކޮންމެ ކީ

ސެަޝްނ  0އަމާޒުކޮށްގެން ނަފްސާނީ ސިއްޙަތާއި ެބހޭ ގޮތުން   މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މުވައްޒަފުންަނށް

ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ައދި އަތޮޅު ތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލް ައދި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ީޓ 

ހަރަކާްތތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިަފިއ އެންޑް ޓޯކް ސެޝަނެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ީމގެ އިތުރުންވެސް އެކި 

 ވެއެވެ.  އަދި އަތޮޅު ތެރޭގެ އެކި ރައްރަށުގައިވެސް ދުވަހާގުޅޭ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

 

 އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް  3.4.7.22
ތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަުކްނ އި އަތޮޅުމިބައްދަލުވުން ތަކުގަ -ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ށްއަތޮޅު ތެރޭގެ ރަ

ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ނުވަތަ އާއްމުންގެ ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ަވީނ 

ނަ ކައުންސިލްތަކަްށ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. މިބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުނީ އެކި ދުަވސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ވީހާެވސް ގި

 ކައުންސިލަށް މަލޫމާތުދިނުމަށް ބައްަދލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  227މިގޮތުން   ބައިވެރިވޭގޮތަށް އޮންލައިން ކޮށެެވ.

ފޯކަލް  220ކަލް ޕޮއިންޓުންގެ ތެރެއިން އްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަންތަނުގެ މެންޓަްލ ހެލްތު ފޯޞިއަތޮޅުތަކުގައި 

މާތު ސެަޝންއެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.  މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ރައްރަށުގައި ތިޭބ ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ޕޮއިންޓުންނަށް މައުލޫ



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 28 

އްީޙ ޞިއްސާ ކުރެވިަފއި ވެއެވެ. އަދި ތަކަށް ބޭނުންާވ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫާމތު ހިތް ހުންނަ ފަރާ

 ސް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ. ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ޭބނުންވާ މަުޢލޫމާތުވެ

އްޙަތާއި ގުޅުްނ ޞިދަލުވުން ތަކުގައި ނަފްސާނީ ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައް 0އަތޮޅު އަދި ޓާރޝަރީ ލެވެލްގެ 

 ހުރި ގޮންޖެހުންތަށް ހައްލުކުރުަމްށ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ޕްރައިމަރީ  ން ބިނާުކރުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި އަދި ޕަބްލިކް ހެލްުތ،އްޙަތާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކަށް މީހުޞިނަފްސާނީ 

އްޙަތާއި ގުޅުން ހުރި މޮޑިއުލް ހިމެނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޞިގެ ކޯސްތަކުގައި ނަފްސާނީ އްޙީ ދާއިރާތަކުޞިހެލްތު ކެއާރ ފަދަ 

 ލުވުމެއް ވަީނ ބާއްވާފައެވެ. ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ/ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު ބައްދަ

ދުމަތްަތއް އާސަންދައިން ކަވަރ ޚިވެފައި މި ދުމަތްތަކަކަށްޚިން ހުރި ފަރުވާތަކަކީ އަގުބޮޑު އްޙަތާއި ގުޅުޞިނަފްސާނީ 

 ކުރާވަރު ކުޑަވުމުން އެކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް އާސަންދަ އާއި އެކު ބާއްވާފައިވެއެވެ.

 0އްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ދީނީ ގޮުތްނ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އެކު ޞި ން ދުޅަ ހެޔޮ ނަފްސާނީ ގޮތު

 ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްާވފައެވެ. 

ނަފްސާނީ ޞިއްޙަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އައި.އީ.ސީ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ނަފްސާނީ އެިކ ކަންަކމާގުޅޭ މައޫލޫމާތު ލިޭބނެ ތަާފުތ ވިހި ލީފްެލޓް ޕްރިންްޓ ކުރި

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

ވި، ަކާމ ނަފްސާނީ ފަރުވާދޭނޭ ޝޯޓް ޓާރމް ރިހެބިލިޓޭަޝން ސެންޓަރއެްއ ގާއިމް ކުރުމަށް ކޮންސެޕްޓް ޯނޓް ތައްޔާރު ކުރެ

ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ބައްަދލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ސެންޓަރުގެ ގާއިމް ކުރެވުމުން ނަފްސާނީ ބަލި ތަހައްަމުލ 

އްޙީ ފަރުވާ ޞިފަރުވާ ދޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ކުރަމުން ދާ މީހުންގެ ތެރެއިްނ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެޑްމިޓްކޮށް ގެން 

ކު އެފަދަ މީހުން އަނބުރާ މުޖްތަމައުއަށް ނުކުތުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެެއވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެލިބިގެން ދިއުމާއި

 .ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޭޓޝަން ގާއިްމކުރެވިގެން ދާނެއެވެ

 

 ޕޮޕިއުލޭޝަން ހެލްތު  3.3

 ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮގްރާމް  3.3.2
ކީ މައިްނނާއި ޅަދަރިންގެ ޞިއްޙަތު ރަގަޅުކުރުމަށާއި ތުއްތުކުދިންެގ ނިއުޓްރިޝަން ނުަވތަ ފައިދާހުިރ ކާނާއާބެހޭ ޕްރޮގްރާމަ

ހެދިބޮޑުވުން ރަގަޅުވެ އަދި ކެިއންބުއިމުގެ ރަގަޅުއާދަތައް  ުމޖުތަމައުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންެގ މެދުގައި އަށަގެންނެވުަމށް 

 ންގުނު މުހިންމު އަހަރު ހި 2021ރާމުން ސަރުކާރުން އިސްކަންދެއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގް

 ޙަރަކާތްތަކަކީ
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އަމާޒުކުރެވޭ  ޙަރަކާތް 

އާބާދީ/ 

 ފަރާތް/ދާއިރާ 

ކަވަރ ކުރެވުނު 

 އަތޮޅުތައް 

ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ގޮތަށް 

ނުކުރެވުނު 

 ކަންކަން 

ނުކުރެވުނު  

 ސަބަބު 

ކުރިއަށް 

ގެންދަން 

 ރާވާފައިވާގޮތް 

ދި ފަނި ވިޓަމިން އޭ އަ

ހުރިހާ  ބޭސް ރާއްޖޭ ގެ

ހިދުމަތް ދޭ  ޙީއްޞި

ތަންތަނާއި ސްކޫްލ 

 ތަކަށްފޯރުކޮށް ދިނުން 
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އަހަރާއި ދެމެދުގެ 

 ޢުމުރު ފުރާ

 

 

 

 މުޅި ރާއްޖެގައި 

  

 

   

:
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 ހިންގުނު ޙަރަކާތް: 3.3.2.2
 ފާހަގަ ކޮއްލެވޭ ހަރަކާތްތަށް 

އަމާޒުކުރެވޭ އާބާދީ/  ޙަރަކާތް 

 ފަރާތް/ދާއިރާ 

ކަވަރ ކުރެވުނު 

 ތޮޅުތައް އަ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ގޮތަށް ނުކުރެވުނު 

 ކަންކަން 

  ނުކުރެވުނު ސަބަބު  

ނޑު މީހުންނަށް އަޔަން ފޮލިކް އެސިޑް  މާބަ

 ފޯރުކޮށް ދިނުން 

ނޑު މީހުންނަްށ  މާބަ

މަސް  3ފުރަތަމަ 

 ދުވަހުގައި

      މުޅި ރާއްޖެގައި 

ކުޑަކުދިން ހެދި ބޮޑުވަމުން ދާގޮތް ބެލުމަްށ 

އަިދ ހައިޓް ބޯޑު ބޭނުންވާ ސްކޭލް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަހަރުން ދަށުގެ  3

 ކުދިންގެ ޢުމުރު ފުރާ

ސްކޭލް އަދި  41

ހައިޓް ބޯޑް  43

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ 

ތަންތަަނށް ވަީނ 

 ފޮނުވިފައި  

ދުމަތްދޭ ޙީ ޚިއްޞިރިކްއެސްޓް  ކުރުމުން   

 ތަންތަަނށް ފޮނުވިފައި 

ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކްސިންއާއި ހެދި 

މުގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ބޮޑުވު

މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑް ކުރުމަށް ޗައިލްޑް ހެލްތު 

އަހަރުން ދަށުގެ  3

 ކުދިންގެ ޢުމުރު ފުރާ

ދުމަތްދޭ ޙީ ޚިއްޞިރިކްއެސްޓް  ކުރުމުން      މުޅި ރާއްޖެއަށް 

 ތަންތަަނށް ފޮނުވިފައި 
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 ރެކޯޑް ޕްރިންޓްކޮށް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން 

ތު ރެކޯޑް ފޮތް ރިވިއުކޮށް ޗައިލްޑް ހެލް

 ރީޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އަހަރުން ދަށުގެ  3

 ކުދިންގެ ޢުމުރު ފުރާ

ޗައިލްޑް ހެލްތު ރެކޯޑް ފޮތް ރިވިއުކޮށް      މުޅި ރާއްޖެއަށް 

ރީޑިޒައިންކުރުމަށްފަހު ފައިނަްލ ކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި

ވުމުގެ ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ފަނި

ްތ ދެނެަގތުމަށް ކުރެވުުނ މިންވަރު ހުރި ނިސްބަ

ގެ ނަތީޖާއަށް ރިއާޔަތް ުކރުމަށްފަހު ފަީނ ސާރވޭ

ބޭސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއަށް ގެންނަން ޖެޭހ 

 ބަދަލުތައް ގެނައުން 

 

ޑީވާރމިން 

 ސަޕްލިމެންޓޭޝަން 

 24އަހަރާއި  0

ދުގެ އަހަރާއި ދެމެ

ޢުމުރުފުރައިގެ 

ޭއ  ިވޓަމިން ކުދިންނަށް

ސަޕްލިމެންޓޭޝަން 

އަހަރުން  3ޕްރޮގްރާމު 

ދަށުގެ އުމުރުފުރައިގެ 

މަހާިއ  9 ކުދިންނަށް

މަހުގެ  21

އުމުރުފުރައިގެ 

  

   މުޅި ރާއްޖެގައި 

ފަނީ ބޭސް އަދި ވިޓަމިން ޭއ ދިނުމުެގ   

ޕްރޮގްރާމްއަށް ގެނެވުނު ބަދަުލަތއް ކަމާބެޭހ 

ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރެވި އެއަްށ 

އަމަލުކުރަން ފެށިފައި  އަދި 

 ސާރވެއިލަންސް ގެމަސައްކަތް ފެށުން 
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 ކުދިންނަށް 

ވިޓަމިން އޭ ޕްރްގްރާމް ހިްނގުން އިތުރަްށ 

އްޙަތު ޞިދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ހަރު

ޖަމްޢިއްޔާއާއި މި އެޖެންސީ ގުޅިގެން ވިޓަމިން 

އޭ، ފަީނބޭސް އަދި ފޮލިކް އެިސޑް ޕްރޮގްރާމްގެ 

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އެސް. އޯ. ޕީ އެއް 

 މިހާރުދަނީ ކުރެވެމުން

 

އަޔަން ފޮލިކް އެސިޑް 

ނޑު  -އެސް.އޯ.ޕީ  މާބަ

 މީހުންނަށް 

  -ބޭސް އެސް.އޯ.ޕީ  ފަނީ

 24އަހަރާއި  0

އަހަރާއި ދެމެދުގެ 

 އުމުރުފުރާ ކުދިންނަށް 

ވިޓަމިން އޭ 

ފަސް  -އެސް.އޯ.ޕީ 

ދަށުގެ  އަހަރުން

 ޢުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް 

ވިޓަމިން އޭ، ފަީނބޭސް އަދި ފޮިލކް އެސިޑް      ޖެގައި މުޅި ރާއް

ޕްރޮގްރާމްގެ އެސް. އޯ. ޕީ އެއް 

އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި، ގުޅުްނ 

ހުރި ފަންނީ ފަރާތް ތަކާިއ މަޝްވަރާ 

 ކުރުން
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ސޯޝަލް ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން 

 3ސްޓްރެޓަޖީގެ މަސައްކަތް ޕައިލެޓްކޮށްފައިވާ 

ރަށުގައި ކުރިއަށްދާގޮތް  20ތޮޅުތަކުގެ އަ

 މޮނިޓަރކޮށް ފަންީނލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން 

ހެލްތު ސެންޓަރުެގ 

 މުއައްޒަފުން 

ރ. އުނގޫފާރު، 

ރ. އިނގުރައިދޫ ، 

ރ. މަޑުއްވަރި، ށ. 

، ފުނަދޫ، ށ. ފޭދޫ

ށ. ބިލެއްފަހި، ލ. 

ނަދޫ، ގަން، ލ. ފޮ

ލ. މާބައިދޫ، 

އއ.ރަސްދޫ، އއ. 

އއ. ހިމަންދޫ އަދި 

މަތިވެރީގެ ޞިއްޙީ 

ޚިދުމަތްދޭ 

ބޭފުޅުންނަްށ އަމާޒު 

 ކޮށްގެން 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ޕްލޭންއާއި 

އެއްގޮތަށް 

ރަށްތަކުގައި 

ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ނުހިންގުން 

ގެ  29ކޮވިޑް 

ސަބަބުން ރަށްތަްއ 

މޮނިޓަރިންގ  

އަށްލުމާއި މީހުްނ 

އެއްކޮށްގެން ބާއްާވ 

ޙަރަކާތްތައް 

ބޭއްވުމަށް ހުރަސް 

ގެން ދިއުން  އެޅި

ގެ  އަދި ކޯވިޑް

މަސައްކަތް ތަކުގައި 

 ޙީއްޞިގިނަ 

މަސައްކަތް ތެރިން 

މަޝްއޫލް ވުމުގެ 

 ސަބަބުން  

އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމްތައް ބޭނުންކޮށްެގްނ 

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުުރމުގެ އެކި 

 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވޭ

ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން ޙާލަތު 

ގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ރެސިޕީ ރަގަޅުކުރުމު

އަހަރުންދަށުގެ  3

އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ 

ރެސިޕީ ފޮތުގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް    މުޅި ރާއްޖެއަށް 

ކުރެވި ފައިނަލް ކުރުމާއި ލޭއައުޓް ެގ 
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 މަސައްކަތް ފެށިފައި ބެލެނިވެރިން  ފޮތުގެ މަސައްކަތް

ދުވަހަްށ އަމާޒުކޮށްގެން  222ފުރަތަމަ 

ރުކުރާ ރެސިޕީ ފޮތުގެ ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ ތައްޔާ

 މަސައްކަތް

އަހަރުންދަށުގެ  3

އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ 

 ބެލެނިވެރިން 

  ރެސިޕީ ފޮތުގެ ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ ަމސައްކަތް   މުޅި ރާއްޖެއަށް 

 ނިމި ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި 

ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން ޙާލަތު 

ން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ " ރަގަޅުކުރުމުގެ ގޮތު

ޔާޤޫތު" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްޑޭޓް 

 ކުރުމާއި ހޮސްޓިންގެ މަސައްކަތް 

ނޑު މީހުންނާއި   3މާބަ

އަހަރުންދަށުގެ 

އުމުރުފުރާގެ ކުދިންގެ 

 ބެލެނިވެރިން 

އައި.އޯ.އެސް  މުޅި ރާއްޖެއަށް 

ގެންގުޅޭ 

ފަރާތްތަކަށް " 

ޔާޤޫތު" މޮބައިލް 

އެޕްލިކޭޝަންގެ 

 ން ނުކުރެވުން ބޭނު

މޮބައިލް އެޕް 

އައި.އޯ.އެސްގައި 

ޕަބްލިޝް ކުރުމަްށ 

 ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައި 

މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތް އަދި އެޕް ހޮސްޓިންގ އަިދ 

ޕަބްލިޝް ކުރުމުގައި ދިމާވެފަިއވާ ދަތިތަްއ 

ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިސެފް އާއި 

 ފައި މަޝްވަރާ ކުރެވި

ރާއްޖޭގެ ލިބެންހުރި ކާޯބތަކެތީ ގަިއ 

ޓްރާންސްފެޓް  ހިމެނޭ މިންަވރު ދެނެގަތުމަށް 

 ކުރެވުނު 

ސާރވޭ ގެ ނަތީޖާ ފައިނަލް ކުރުން އަދި 

 ލޭއައުޓް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރުން

 މުޅި ރާއްޖެ  މުޅި އާބާދީ

 

ރާއްޖޭގެ ލިބެންހުރި ާކބޯތަެކތީ ގަިއ   

ވަރު ޓްރާންސްފެޓް  ހިމެނޭ މިން

 ދެނެގަތުމަށް  ކުރެވުނު 

ބޭފުޅުންނާިއ  ސާރވޭ ގެ ނަތީޖާ ކަމާ ބެހޭ

ޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އުހިއްސާކޮށް  ލޭއަ
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 ފެށިފައި 

ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮފައިލް މޮޑެލް ގެ ޕައިލެޓް 

ވާރޝަން އަލުން މުރާޖާ ކޮށް ނިއުޓްރިޝަްނ 

 ޕްރޮފައިލް މޮޑެލް  އެކުލަވާލައި ނަތީޖާ 

އަދި ލޭއައުޓް ޑިޒައިން  ފައިނަލް ކުރުން

 މަސައްކަތް ކުރުން

 ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮފައިލް މޮޑެލް    މުޅި ރާއްޖެ  މުޅި އާބާދީ

ގެ ނަތީޖާ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާިއ 

ހިއްސާކޮށް  ލޭއައުޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

 ފެށިފައި 

އަމާޒް ކޮށްގެން ޕެކެޓް،ފުިޅ  ތުއްތު ކުދިްނނަށް 

ރު ކޮށްފަހުންނަ ފަދަ  ތަކެތީ ގައި  ތައްޔާ 

ބަކުން ގެ ބާވަތް ތަކުެގ ނިއުޓްރިޝަން 

 އެނަލިސިސް  އެއް ތައްޔާރު ކުރުން 

ސާރވޭ ގެ ނަތީޖާ ފައިނަލް ކުރުން އަދި 

 ލޭއައުޓް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ކުރުން

ތުއްތު ކުދިންނަށް ތައްޔާރު ކޮށްފަހުްނަނ    މާލޭގައި ކުޑަކުދިން

ކުެގ ބަކުން ޕެކެޓް،ފުޅި ފަދަ ބާވަތް ތަ

 ރިޝަން އެނަލިސިސް ކުރެވުނު ނިއުޓް

ސާރވޭ ގެ ނަތީޖާ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާިއ 

ހިއްސާކޮށް  ލޭއައުޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 

 ފެށިފައި 

'ފުޑް ބޭސްޑް ޑައެޓްރީ ގައިޑްލައިން" 

 ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ަމސައްކަތް 

 މުޅި ރާއްޖެ  މުޅި އާބާދީ

 

ލްކުރުމުެގ މަސައްކަތް ނިމި ފައިނަ  

 މަސައްކަތް ފެށިފައި
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ޑް ބޭސްޑް ޑައެޓަރީ ގައިޑްލައިން" އާ ގުޅޭ "ފު

އާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާުތ 

ވައްތަރުގެ އައި.އީސީ މެޓީރިއަލްސް 

ޑް ރުކުރުމާ ޕްރިންޓްކުރުން. އަދި ފުތައްޔާ

ބޭސްޑް ޑައެޓަރީ ގައިޑްލައިންގެ ޑިޒައިން އަދި 

 އްކަތް.ލެއައުޓްގެ މަސަ

 މުޅި ރާއްޖެ  މުޅި އާބާދީ

 

ކުރުމުެގ ޓްމަސައްކަތް ނިމި ޕްރިން  

 މަސައްކަތް ފެށިފައި

"މަންމަ އާ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ކާނާ" ފޮތް ރިވިއު 

ކުރުމަށްފަހު އަޕްޑޭޓް ކޮށް ފައިަނލްކޮށް ލޭއައުްޓ 

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

އަހަރުްނ  3މައިންނާއި 

 ދަށުގެ އުމުރުފުރާ

 މުޅި ރާއްޖެ 

 

"މަންމަ އާ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ކާނާ" ފޮްތ   

 ލޭއައުޓް ގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި

ކްެލޓް ފައިނަލްކުރުމާއި ބްރެސްޓްފީޑިން ބު

 ލޭއައުޓް އަދި ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް

 މުޅި ރާއްޖެ  މުޅި އާބާދީ

 

ކްލެޓް ފޮތް ފައިނަލްކޮްށ ބްރެސްޓްފީޑިން ބު  

 ލޭއައުޓް ގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި

ފޮޓިފައިޑް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ  ފުޑް

 ކުރުން ކެބިނެޓް ޕޭޕަރގެ މަސައްކަތް

 މުޅި ރާއްޖެ  މުޅި އާބާދީ

 

ފުޑް ފޮޓިފައިޑް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުްނ   

ަތއްޔާރުކުރެވި  ތައްޔާރުކުރާ ކެބިނެޓް ޕޭޕަރ

 ލަފާ ހޯދުމަށް ވަނީ ހިއްސާ ކުރެވިފައި
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އާއި ގުޅިގެން ނެޝެނަްލ  19ކޮވިޑް 

އެމެޖެންސީ ސެންޓަރގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން، 

އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ  19ސާވެއިލަންސް، އަދި ކޮވިޑް 

ފަރާތްތަކަށް އެކަްނ  އެނގުމާއި 

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ކްލިނިކަލް މެނޭޖްމަންޓް 

 ޓީމްއާ ކޯޑިނޭޓް ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް ކުރުން

ގެސްޓް ހައުސް އަދި  ،ރިސޯރޓް

ދަ ޓުއަރިޒަމް ޑް ފަސަފާރީ/ލިވްއެބޯ

މަންްޓތަކުގެ ކޮވިޑް ހާލަތާ ގުޭޅ އެސްޓެބްލިޝް

އެންމެހާ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާިއ  ޓުއަރިޒަމް 

 މިނިސްޓްރީ އާއި ކޯޑިނޭޓް ކުރުން

 މުޅި ރާއްޖެ  މުޅި އާބާދީ

 

   

ގްރޯތު މޮނިޓަރިން ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ހަރުދަާނ 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

ޕްރޮސީޖަރ، ޖޮބް ރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންޑަ

 ދުމަތްދޭ ތަންަތނަށް ފޮނުވުން ޚިއެއިޑް ޞިއްޙީ 

އަހަރުން ދަށުގެ  3

 ކުދިންގެ ޢުމުރު ފުރާ

ސޮފްޓް ކޮޕީ ހުރިހާ ހެލްުތ    

 އްސާ ކުރެވިފައިހިފެސިލިޓީސްތަކަށް 
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 –ހާލުބެލުން ޕްރޮގްރާމަށް މައުޫލމާތު ދިނުން 

ބައްޓަްނ  ކޯވިޑްގެ ހާލަތުގައި  ކެއުންުބއިން

 ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން 

ހާލުބެލުން ޕްރޮގްރާމް ގައި ނިއުޓްރިޝަްނ     

 .މައުލޫމާތު  ހިއްސާކުރެވުނެވެގެ 

ފައިދާހުރި ކާނާއާއި ބެހޭގޮުތން ކެންގަރޫ 

ކިޑްސްގެ ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

     

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގައި ކިޔަވާކުދިންނަށް 

ކޮމިއުނިޓީ ނިއުޓްރިަޝން ސާރވޭ އާއި ގުޅޭ 

 ތަކެއް ބޭއްވުން. ސެޝަން

ސްކޫލް އޮފް 

މެޑިސިންގައި 

 ކިޔަވާކުދިންނަށް

ކޮމިއުނިޓީ ނިއުޓްރިޝަން ސާރވޭ އާއި    

 ގުޅޭ ސެޝަންއެއް ބޭއްވުނެވެ.

ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ފައިާދ 

 ހުރިކާނާއާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުޫލމާތު ސެޝަނެއް

 ބޭއްވުން 

ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންަނށް ފައިާދ     

ހުރިކާނާއާއި ބެހޭ ގޮތުްނ މަޢުލޫމާުތ 

 .ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ

ނަށް ފައިާދ ގއ.މާމެންދޫ ސުކޫލް ދަރިވަރުން

ހުރިކާނާއާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުޫލމާތު ސެޝަނެއް 

 ބޭއްވުން 

ގއ.މާމެންދޫ ސުކޫލް ދަރިަވރުން ނަްށ     

ކާނާއާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފައިދާ ހުރި

 ފޯރުކޮށް ދިނުން 
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ގާތުން ކިރުދޭ ދުވަސްވަރު މަންމައިންގެ ކެއިން 

ބުއިން ަބހައްޓާެނ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ޓްރީޓޮްޕ 

ހޮސްޕިޓަލް ނަރުހުންނަށް މަުޢލޫމާތު ފޯރުކޮށް 

 ދިނުން 

ގާތުން ކިރުދޭ ދުވަސްވަރު މަންމައިންެގ     

ގޮތާއި ބެޭހ  ކެއިން ބުއިން ބަހައްޓާނެ

ގޮތުން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަރުހުންަންށ  

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދެވުނެވެ.

ޕްރައިމެރީ ހެލްތުކެއަރ ރިފޯމް  ޓްރެއިނިންގެ 

ޗައިލްޑް ނިއުޓްރިޝަން އަދި ޖީއެމްޕީއާއި 

 ބެހޭގޮތުން ތަމްީރނު ކުރުން

     

އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލް އަށް މޮނިޓަރިންގ 

ވުނެވެ. މި މޮނިޓަރިންގެ ވިޒިޓްއެއް ކުރެ

ކީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަޤްޞަދަ

ޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅުންހުރި ރިނިއުޓް

އެ  ،ޚިދުމަތްތަށް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުމާއި

 .ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމެވެ

     

 

މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ 

 ފަރާއްތަކާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

އަދި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ންކް އެނާރޖީ ޑްރި

އަދި ގިނައިން ހަކުރު  އެކުލެވޭ ބުއިންތަކާިއ 

ބެހޭ ގޮުތން ޓެކްނިަކލް މައުލޫާމތް ކަސްޓަމްސް 
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ގެ ޓެކްސް އަދި ޓެރިފް ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ނާއި 

ކަމާ ބެހޭ އެހެނިހެން މުއައްޒަފުްނނަށް މައުލޫމާްތ 

 ގުނު ސެޝަން ތަކެއް ހިން

 

ފައިާދ  ގެ ލީޑަރސް އަށްގާރލް ގައިޑްސް 

ހުރިކާނާއާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުޫލމާތު ސެޝަނެއް 

ން ބެްޖ ބޭއްވުން އަދި ގައިޑުން ގެ ނިއުޓްރިޝަ

ދުމަށް ބޭއްވޭ ކޭމްޕް ގައި ނިުއޓްރިޝަން އާއި ހޯ

ގުޅުން ހުރި ހަރަކާތް ތައް ރޭވުމަށް ޓެކްނިކަލް 

 ސަޕޯޓް ފޯރިކޮށް ދިނުން

ގާރލް ގައިޑްސް ގެ 

 ލީޑަރސް އަށް 
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ބައިވެރިވި އެހެން  ޙަރަކާތް ހިންގާ ޑިވިޝަން  ހިންގި ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

 މުއައްސަސާ 

 ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުން  0202އޮގަސްޓް  22-27

އަދި ޓީވީ  ސޯޝަލް މީޑިޔާ، ރޭޑިޔޯ

މެދުވެރިކޮށް ތަފާތު މެސެޖްތައް އާއްމުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

  

ނޑު މީހުންނާއި ގާތުްނ ކިރުދޭ  މާބަ

 މައިންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮްށިދނުން 

 

ނިއުޓްރިޝަން/ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 ހެލްތު 

މީޑިއާ، އައި.ޖީ.އެމް 

/އެޓޯލް ީރަޖަނލް ،އެޗް

 ޙީއްޞިހޮސްޕިޓަލްސް/

 މަރުކަޒު ތަށް

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަްސ ފާހަގަ  0202މްބަރު ނޮވެ 24

ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަްށ  21

އަމާޒުކޮށްގެން ނިއުޓްރިޝަްނ 

ގެސްޓޭޝަނަްލ  -ކައުންސެލިންގ

ޑައިބެޓީޒް އަށް އޮރިއެންޓޭޝަްނ 

  -ސެޝަންއެއް ބޭއްވުން

ނިއުޓްރިޝަން/ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 ހެލްތު 

 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް

ހެލްތުެގ  މިނިސްޓްރީ އޮފް 0202ނޮވެމްބަރު  24

މުއައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހަކުރު 

ބައްޔާއި ބެހޭގޮތުން ެސޝަންއެއް 

 ބޭއްވުން 

ނިއުޓްރިޝަން/ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 ހެލްތު 

 

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  0202ނޮވެމްބަރު  26

ޒަފުންނަްށ )އެޗް.ޑީ.ސީ( ގެ މުއައް

ނިއުޓްރިޝަން/ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 ހެލްތު 

ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ކޯޕަރޭޝަން
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އަމާޒުކޮށްގެން ހަކުރު ބައްޔާއި ބެހޭގޮތުްނ 

 06-ސެޝަންއެއް ބޭއްވުން

މުއައްޒަފުންނަށް މި ެސޝަންގައި 

 ބައިވެރިވި. 

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ދަރިވަރުންނަްށ  0202ނޮވެމްބަރު 23

ން ކޮމިއުނިޓީ ނިއުޓްރިޝަްނ އަމާޒުކޮށްގެ

ސާވޭއާ ބެހޭގޮތުން ސެޝަްނ އެއް 

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި 

  -ނަގައިދިނުން 

ނިއުޓްރިޝަން/ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 ހެލްތު 

 ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން 

'ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ ދުވަސް' ފާހަގަ ކުރުމުގެ  0202ސެޕްޓެމްބަރ  09

 ގޮތުން ކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު އާއްމުން ނަށް

ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ޕެނަލް ިޑސްކަޝަން 

 އެއް ބޭއްވުން

ނިއުޓްރިޝަން/ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 ހެލްތު 

 

ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީެގ ދުވަސް  0202ނޮވެމްބަރ 24

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަކުރު ބަލީގެ 

ކެއިން ބުއިން ބަހައްޓާނެ ގޮާތއި ބެހޭ 

ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ނެޝެނަްލ 

ނަށް މައުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން

 ފޯރުކޮށް ދިނުން 

ޝެނަްލ ނެ މޯލްޑިވްސް 

 ޔުނިވަރސިޓީ

 

 ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްސް ތަކުގެ މަސައްކަތް  3.3.2.3
 ޔުނިސެފް ނިއުޓްރިޑޭޝް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ޑްއާއި ގުޅިގެން ނިއުޓްރިޝަން ގެ މަސައްކަތް ތަކަށް އައި ބަދަލު ދެނެގަތުަމްށ ޔުނިސެފް ނިއުޓްރިޑޭޝް ރިޕޯޓް ކޮވި

 އެކުލަވާލެވުނު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 ސްޓިކް އިއަރ ބުކްއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުއެކުލަވާ ލުމުގެ މަސައްކަތްހެލްތު ސްޓެޓި



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 43 

 ފަށް ކަވަރޭޖްގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން ވިޓަމިން އޭ ކަވަރޭޖް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ޔުނިސެ

ހެދިބޮޑުވުމުގައި އުނިކަން ހުްނަނ ފަރާތްތަކަށްޭބނުންވާ ކަްނތައްަތއް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 

 ކޮށްދިނުން ޅުން ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާތު  ޯފރުގެންދެވޭ ޕާރފޯމެންސް އޯޑިޓް އާއި ބެހޭ ގޮތުން އޯޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭފު

ބެހޭ ގޮތުން އޯޑިޓް އޮފީހަށް ބޭުނންވާ މަޢުލޫމާުތ އްޗާބަލް އަދި އެހެނިެހން ތަކެޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގޭ މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަ

 ފޮނުވުން 

  ންފަރާތު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައްދަލުވުމުަގއި ބޭއްވި އިންތިޒާމުކޮށްގެން ޔުނިސެފުން ގޮތުން ބެހޭ ކޯސްޓިންއާއި ހެލްތު ޕަބްލިކް

 .ބައިވެރިވިއެވެ

ޕެންޑަމިކް  29ނެޝެނަލް ޕަލްސް ސާރވޭ އޮން ކޮންޓިނިއުޓީ އޮފް އެސެންޝިއަލް ހެލްތު ސާރވިސް ޑިއުރިން ދި ކޮވިޑް 

 )ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ(

 

 ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ދަތިތައް  3.3.2.4
 އަށް ނުގެންދެވުން އެމެންޖެންސީއާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތައް ކުރި 29ކޮވިޑް

އެމެންޖެންސީއާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޓާފުން ނެޝެނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި  29ކޮވިޑް

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުްނނާއި ދަތުރު ފަތުރުކުރުމަށް އަދި ތަފާތު ބައްދަލުވުންަތއް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްތައް 

 ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ލަސްވެގެން ދިއުން.މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން 

 

 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް  3.3.2.3
 އެކިވަސީލަތް ތަށް ބޭުނން ކޮށްގެން ޢާއްމުްނަނށް ފޯރުކޮށްދިނުން  ފުޑްބޭސްޑް ޑައިޓަރީ ގައިޑްލައިންގެ މަޢުލޫމާތުތައް 

ތަށް ތަހައްމަލް ކުރަމުންާދ ރި ވުމުގެގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުން އަދި މި ބަލިރައްކާތެގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުން 

 ތަށް ހިންގުން ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމް

ޙީ އްޞިހޭލުންތެރިކުރުވާ، މި ގަވާއިދު ބީއެމްއެސްކޯޑްއަށް އާއްމުން  ހެދިފައިވާ' ގާތުން ކިރުދިނުން އާލާކޮށް ކުިރއެރުވުމަށް 

 ބަލާ މޮނިޓާރ ކުރުން  ދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އަމަލު ކުޭރތޯޚި

 ބްރެސްޓްފީޑިންގ ކައުންސެލިން އަދި އައި.ވައި.ސީ.އެފް ކައުންސެލިންގ ޓްރެއިނިންގ ހިންުގން 



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 44 

 ތުއްތު ކުދިންނާ ރަޙުމަތްތެރި ޮހސްޕިޓަލްތައް ޤާއިމުކުރުން

 އްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ފޯރުކޮްށދިނުން ޞިއްޖޭގެ ލްކޮށް ޕްރިންޓްކޮށް ރާޗައިލްޑް ހެލްތު ރެކޯޑް ފައިނަ

 އްޙީ ޚިދުމަތްދޭތަންތަނަށް ފޮނުުވން ޞިމާއި އައި.އީ.ސީ މެޓީރިއަލްސް ގްރޯތް މޮނިޓަރިންގ އެސް.އޯ.ޕީ ޕްރިންޓްކުރު

 ޙީ އްޞިންޓްކޮށް ސް ތައްޔާރު ކޮށް ޕްރިމެޓަރނަލް އެންޑް ޗައިލްޑް ހެލްތު ނިއުޓްރިޝަން ކެމްޕެއިން އިތުރު މެޓީރިއަލް

 ދޭ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ެއހެނިހެން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާްތތަކަްށ ފޯރުކޮށްދިނުން.ދުމަތްޚި

ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ސޯޝަލް  2222ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން ޙާލަތު ރަގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުން  މަސައްކަތްތަށް އިތުރު އަތޮޅުތަކުގައިޝަްނ ސްޓްރެޓަޖީ" ގެ ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭ

 ބޭސް ދޭޮގތުގެ ގައިޑްލައިން ފައިނަލްކޮށް ޕްރިންޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވިޓަމިން އޭ އަދި ފަނީ

 ކުރެވި، ސާރވެއިލަންސް ގެ މަސައްކަތް ފެށުންގްރާމްއަށް ގެނެވުނު ބަދަލު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ިހއްސާބޭސް ޕްރޮފަނީ

 މައިކްރޯނިއުޓްރިއެންޓް ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 ފުޑް އިންޓޭކް ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

 " ބްރެސްޓް ފީޑިންގ ބްކްލެޓް" ޕްރިންޓްކޮށް އާއްމުންނަށް ފޯރުޮކށްދިނުން 

ފަރާތްތަކަށް މޮބައިްލ  މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ އަޕްޑޭޓެޑް ވާރޝަން އާއްމުންނަށް ފޯުރކޮށްދިނުމާއި އައި.އޯ.އެސް ބޭނުްނކުރާ

 އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ިއންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

 މެޓަރނަލް އެންޑް ޗައިލްޑް ނިއުޓްރިޝަން ގައިޑް ރީޑިޒައިންކޮށް އާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން 

ާމޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު ދުވަހަށް އަ 2222ކުޑަކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން ޙާަލތު ރަގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ 

"ސޯޝަލް  އެންޑް ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓަޖީ"ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާގޮތް ބެލުމަްށ 

ނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުތައް ކުރުން  ކަ

ނެވޭނެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތަމްރީނު ކުދިން ހެދިބޮޑުވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި އެމައްސަލަތައް ދެނެގަ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

 



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 45 

 އުފަންވެނި ޞިއްޙަތު ޕްރޮގްރާމް  3.3.0
 ސްޓްރެޓަޖީތައް  އަދި  ގައިޑްލައިންސް  ރީޖަނަލް  ނޭޝަނަލް، ބިނާކުރެވޭ  މަސައްކަތްތައް  3.3.0.2

 އުސޫލު ސިއްހަތުގެ ދަރިމައިވުމުގެ -2

 ނިއޮނޭޓަލް، ޗައިލްޑް އެންޑް އެޑޮލެސެންޓް ހެލްތް ސްޓްރެޓެޖީ ، މެޓާރނަލް، ރިޕްރޮޑަކްޓިވް -0

 ހެލްތު ސްކްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޓު ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވައިލެންސް ނެޝަނަލް ގައިޑްލައިން  -3

 މެނޭޖްމެންޓް އޮފް ޕްރެގްނެްނސީ ، ޗައިލްޑް ބާރތް، ޕޯސްޓްޕާރޓަމް އެންޑް ނިއުބޯރން  -4

 ލޭންވްރި ނިއުބޯރން އެކްޝަން ޕްޖީ އެޗައިލްޑް ހެލްތު ސްޓްރެޓެ -5

ރޑް  -6  ދުމަތް ދިނުމާ ބޭހޭ ޚިއްޙީ ޞިމުރުގެ ކުދިންނާ ރައްޓެހި ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުއު–ނޭޝަނަލް ސްޓެންޑާ

 މެނޭޖިންގް ނިއުޯބންސް ޕްރޮބްލަމް  -7

 މެނޭޖިނގް ކޮމްޕްލިކޭޝަންސް އިން ޕްރެގްނެންސީ އެންޑް ޗައިލްޑް ބަރތް -1

 ޕްލިމެންޓޭޝަން ގައިޑްލައިންފޮލިކް އެސިޑް ސަ -9

 ފެލިމީ ޕްލޭނިންގް ޑެސިޝަން މޭކިން ޓޫލް އަދި ގައިޑްލައިން  -22

ރޑްސް  ނެޝަނަލް  -22  ޕްލޭނިން ފެމިލީ ފޯ ސްޓެންޑާ

 ސާރވައިކަލް ކެންސާރ އެކްޝަން ޕްލޭން -20

 ފީ.އެމް.ޓީ.ސީ ގައިޑްލައިން -23

 ލައިން  ގައިޑް  ލޮޖިސްޓިކް ކޮންޓްރަސެޕްޓިވް -24

  އެކަށައެޅުން އާއިލާ އިސްލާމްދީނުގައި -23

 

 ގުޅޭގޮތް  ވައުދުތަކާ  ސަރުކާރުގެ  މަސައްކަތާއި  ޕްރޮގްރާމްގެ  3.3.0.0
ކޮންމެ ޢާއިލާއެއްގެ ކޮންމެ މީހަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ދެމިހުންނަ މީހަކަށް ވުމަްށޓަކައި ފުރިހަމަ ޞިއްޙީ ނިޒާމެްއ 

 .ޤާއިމްކުރުން

 ލީން ދުރުކުެރވޭނޭ މަގަށް ރައްޔިތުން ގެންގޮސްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުން ބަލިވުމުގެ ކުރިން ބަ

 

 ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ޞިއްޙީ މިންގަޑުތަކާއި ޞިއްޙީ ޙާލަތު  3.3.0.3

 މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދެވޭ ފަރުވާ )އޭ.އެން.ސީ(

 ވާހޯދާފައިވޭ ވަނަ ޓްރައިމިސްޓަރ ގައި އޭ.އެން.ސީ އިން ފަރު 2އަންހެނުން  %99



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 46 

 ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު އޭ.އެން.ސީ އިން ފަރުވާހޯދާފައިވޭ   4އަންހެނުން  %10

ނޑު ދުވަސްވަރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހޯދާފައި ނުވަނީ އެންމެ %ޚި އޭ.އެން.ސީ   އަންހެނުން  2ދުމަތް މާބަ

ދުމަތްތެރިއެއްގެ ޚި އްޙީ ޞި ތަމްރީން ލިބިފައިވާ  ފުރިހަމަ  ދުމަތް ހޯދާފައި ވަނީ އެކަމަށް ޚި މާބަނޑުއަންހެނުން  %99

 ފަރާތުން )އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ބަލި ތަކާބެހޭ ޑޮކްޓަރ، ނަރުސް، ފޫޅުމާ، ކޮމިއުނިޓީ/ފެމިލީ ހެލްތް ވޯކާރ(

 

ންނަ ކުދިންގެ ނިސްަބތް ދަށްކުރުމަށްޓަކައި އުފަންވުުމގައި ހުންނަ އައިބުަތްއ ރާއްޖޭގައި އުފަންވުމުގައި އައިބުކަން ހު

ދެނެގަނެ، މިފަދަ ބަިލތައް ޖެހުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި، މިފަދަކުދިްނނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްޮކްށ 

" ނިޒާމެއް 'ބަރތު ޑިފެކްޓްސް ސަރވެއިލަންސްޔާ ގުޅިގެން ބެލެހެއްޓުމަްށޓަކައި މި އެޖެންސީއާއި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއް 

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވޭ. 

 

 

 

 

 ޕީ.އެން.ސީ 

ސިއްޚީ މާބަނޑު އަންހެނުން ވިހެއުމުގެ ފަރުވާ ހޯދާފައި ވަނީ ފުރިހަމަ ސިއްޚީ ފަރުވާ ދެވޭ ފެންވަރުގެ  %93

  މަރުކަޒެއްގަ 

މާބަނޑުއަންހެނުން ވިއްސާފައި ވަނީ ފުރިހަމަ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިއެއްގެ ފަރާތުން  %99 

 )އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ބަލި ތަކާބެހޭ ޑޮކްޓަރ، ނަރުސް، ފޫޅުމާ، ކޮމިއުނިޓީ/ފެމިލީ ހެލްތް ވޯކާރ(

2021 2020 2019 2018 0227 0226 0223  

)ނޮވެމްބަރ  2 22 22 12 22 07 28

ގައި  0223

 ފެށިފައި(

މިހާރު މައުލޫމާތު 

އެއްކުރެވެމުންދާ 

 ހޮސްޕިޓަލްގެ އަދަދު 
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 ކޮންޓްރަސެޕްޓިވް ޔޫސަރ ރޭޓް 

 އަތޮޅުތެރެ  މާލެ  ރިޕަބްލިކް  އަހަރު 

 އަންހެން  ފިރިހެން  ޖުމްލަ  އަންހެން  ފިރިހެން  ޖުމްލަ  އަންހެން  ފިރިހެން  ޖުމްލަ   #

2020 17.47 6.10 11.37 10.22 4.00 6.22 7.25 2.10 5.15 

 

 ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް:3.3.0.4
އަމާޒުކުރެވޭ  

އާބާދީ/ 

 ފަރާތް/ދާއިރާ

ކަވަރ 

ކުރެވުނު 

 އަތޮޅުތައް

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ގޮތަށް ނުކުރެވުުނ 

 ކަންކަން

 

ނުކުރެވުނު 

 ސަބަބު 

ކުރިއަށް 

ގެންދަން 

 ރާވާފައިވާގޮތް

ހުރިހާ ޞިއްޙީ ހިދުމަތްދޭ ަތންތަނައް އާއިލާ  މުޅި މުޖުތަމައު  އާއިލާރޭވުން ޙިދުމަތްތައް

 ރޭވުމުގެ ވަޞީލަތްތައް  ފޯރުކޮއްދެވިފައި

 

ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމް 

ސްޑް ފެސިލިޓީ ބޭ

ޕްރިޓާމް ކެއަރ ކޮލިޓީ 

އިމްޕްރޫވްމަންޓް 

 ވޯރކްޝޮޕް

ދުވަސްނުފުރާ 

 އުފަންވާ ކުދިން 

  ހދ،ރ،މާލެ 

ނިއުބޯން އެންޑް ބާރތް  

ޑިފެކްޓްސް 

ސަވައިލެންސް ޑޭޓަރ 

ބޭސް ޓްރެއިނިންގް ފޯ 

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓްސް

އަލަށް އުފަންވާ 

 ކުދިން

  ވ އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ އަތޮޅު 

ނަލް ސަވައިކަލް ނެޝަ ހަރަކާތްތައް 

ނިން ކެންސަރ ސްކްރީ

ގައިޑްލައިން 

 އަޕްޑޭޓްކުރުން 

ހިދުމަތް  ޙީއްޞި

ފޯޜުކޮށްދޭ 

 ފަރާތްތައް 
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ނެޝަނަލް ފެިމލީ  

ޕްލޭނިން ގައިޑްލައިން 

 އަޕްޑޭޓްކުރުން

ދުމަތް ޚި ޙީއްޞި

ފޯޜުކޮށްދޭ 

 ފަރާތްތައް 

  

ނެޝަނަލް ގައިޑްލައިން  

އޮން ހެލްތް ސެކްޓަރ 

ޓު ރެސްޕޮންސް 

 ޖީ.ބީ.ވީ އަޕްޑޭޓްކުރުން 

ދުމަތް ޚި ޙީއްޞި

ކޮށްދޭ ރުފޯ

 ފަރާތްތައް 

  

އޭ.އެން.ސީ /  

ޕީ.އެން.ސީ ޕެކޭޖް 

 އަޕްޑޭޓް ކުރުން 

ނޑުމީހުންނަށް     މާބަ

ނޭޝަނަލް އޭ.އެން.ސީ/  

ޕީ.އެން.ސީ 

ގައިޑްލައިން 

 އަޕްޑޭޓްކުރުން 

ދުމަތް ޚި ޙީއްޞި

ކޮށްދޭ ރުފޯ

 ފަރާތްތައް 

  

 

 

 ގަކުރެވުނު ދުވަސްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލުތައް، ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލް ފާހަ  3.3.0.3
ޙަރަކާތް ހިންގާ  ހިންގި ޙަރަކާތް  ތާރީޚް 

 ޑިވިޜަން 

ބައިވެރިވި އެހެން މުއައްސަސާ 

 ތައް 

ވޯލްޑް ޕްރިމެޗުއަރިޓީ ޑޭ އާއި ގުޅިގެން  0202ނޮވެމްބަރު  27

 ޕްރިޓާރމް ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ހިންގުން  

ޕިއުލޭޝަން ޕޮ

 ހެލްތު ޑިވިޝަން 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަްލ 

ހޮސްޕިޓަލް، ރ. އުނގޫފާރު 

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، އަދި 

 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 

 ޔުނިސެފް، ޕޮޕިއުލޭޝަން ވޯލްޑް ޕްރިމެޗުއަރިޓީ ޑޭ އާއި ގުޅިގެން  0202ނޮވެންބަރ  27



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 49 

 .އެޗްގައި ބޭއްވުނު ޓްރައިނިންގްއައި.ޖީ.އެމް

ންޗް އަށް ފަހު މައިސްޓޯރީ ބުކްެލޓް ލޯ

 ކުރުން 

 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް  ހެލްތު ޑިވިޝަން 

ވޯލްޑް ޕްރިމެޗުއަރިޓީ ޑޭ އާއި ގުޅިގެން  0202ނޮވެންބަރ  27

ޕްރިމެޗުއަރ ކުދިންގެ ސްޓޯރީ ވީޑިއޯގެ 

 ގޮތުގައި ރިލީޒްކުރުން 

ޕޮޕިއުލޭޝަން 

 ހެލްތު ޑިވިޝަން 

 ޔުނިސެފް ،

 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 

 

 އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގިފައިވާ މޮނިޓަރިންގ އަދި ސުޕަރވިޝަންތައް  3.3.0.6
 ބައިވެރިވި އެހެން  ފަރާތްތައް  އަތޮޅު/ ރަށް  މޮނިޓަރިންގ / ސުޕަރވިޝަންގެ ދާއިރާ  ތާރީޚް  #

2 22- 24 

ސެޕްޓެމްބަރ 

0202 

މެޓަރނަލް، ނިއުބޯރން، ، ރިޕޮރޮޑަކްޓިވް

 އެންޑްއެޑޮލަސެންޓް ހެލްތް  ޗައިލްޑް

 ގެ ހާލަތުކޯވިޑް

ލ.ގަން ރީޖަނަލް 

 ހޮސްޕިޓަލް

 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެސް އެންޑް 

 ރެގުލޭޝަން ޑިވިޜަން / މިނިްސޓްރީ

 އޮފް ހެލްތް 

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަްނ  

 )ސެންޓަރު)އެޗް.އީ.އޯ.ސީ 

0 26 - 29  

 ނޮވެމްބަރ

0202 

މެޓަރނަލް، ނިއުބޯރން، ، ރިޕޮރޮޑަކްޓިވް

 ންޑްއެޑޮލަސެންޓް ހެލްތް އެ ޗައިލްޑް

 ކޯވިޑްގެ ހާލަތު

ދ.އަތޮޅު 

 ހޮސްޕިޓަލް

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަްނ 

 )ސެންޓަރު)އެޗް.އީ.އޯ.ސީ 

3 22 – 24 

ޑިސެމްބަރ 

0202 

މެޓަރނަލް، ނިއުބޯރން، ، ރިޕޮރޮޑަކްޓިވް

 އެންޑްއެޑޮލަސެންޓް ހެލްތް  ޗައިލްޑް

 ކޯވިޑްގެ ހާލަތު

ގއ.އަތޮޅު 

 ހޮސްޕިޓަލް

 .އެމް.އެޗް އައި.ޖީ

ކޮލިޓީ އެޝުއަރެސް އެންޑް 

ރެގުލޭޝަން ޑިވިޜަން / މިނިްސޓްރ 

 އޮފް ހެލްތް 

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަްނ  

 )ސެންޓަރު)އެޗް.އީ.އޯ.ސީ 



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 50 

 

 ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ދަތިތައް  3.3.0.7
 ދަތިަކން.އެކި އެކި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ކޮންސަލްެޓންޓުން ހޯދުމުގެ 

 މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައިވާ އަގުތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ދަތިކަން.

 

 ޕަބްލިކް ހެލްތް އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް  3.6

 ޕަބްލިކް ހެލްތް އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް ސެކްޝަންގެ ތައާރަފް  )މަޤްޞަދުތައް އަދި މެންޑޭޓް( 3.6.2
ގެ ޕަބްލިކް ހެލްތް ިއންސްޕެކްޓޮރޭޓް ސެކްޝަން )ޕީ.އެޗް.އައި( އަކީ، ޕަބްލިކް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ        

ހެލްތުގެ ހުރިހާ އިންސްޕެކްޝަންތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ސެކްޝަނެވެ. މި ސެކްޝަންގެ 

ނުޑ ގޮތެއްގައި އަމާޒު 0220މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ކުރެވިފަިއ ވަނީ ވިޔަފާރި އުޞޫލުްނ  ވަނަ އަހަރު މައިގަ

ބަދިެގ، ، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެހާ ތަންތަން، މީގެ ތެރޭގައި )ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް، ޓޭކްއަވޭ، ކެންޓީން

ގެ "ކާބޯތަކެތީ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ބަދިގެ، ރިސޯޓްތަކުގެ ބަދިގެ( މި ތަންތަން ، ބޭކަރީ، ކޭޓަރިންގ ސާރވިސް، ކޮފީޝޮޕް

ގެ ދަށުން  ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު"

ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމާއި، ކާޯބތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ިވއްކާ ތަންތަނުގެ ޢާއްމު ސާފުާތހިރުކަން ހުރި މިންވަުރ 

ދޫކުރުމާއި، އެއްވެސް  "ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ"ންސްޕެކްޓްކޮށް ބެލުމަށްޓަކައި މިފަދަ ތަންަތން އި

ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ޤަވާިއދާއި ޚިލާފުވާ ތަންތަނަށް ، މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ

 ހުއްދަ ބާތިލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. 

އާިއ ސައްކަްތތަކަކީ، ޕަބްލިކް ހެްލތުޕަބްލިކް ހެލްތު އިްނސްޕެކްޓްރޭޓް ސެކްޝަންގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނިފައިވާ މަ       

ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި، އަތޮޅުތެރޭގައި މިފަދަ 

އަތޮޅުތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުްނ ، ންދިޔުމުގައި މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި މާލެއާއިއިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެ

އެ  ،ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންެމހާ ތަންަތނުގެ ޢާއްމު ސާފުާތހިރުކަން ހުންނަންެޖހޭ މިންަގނޑުތައް އެކަށައަޅާ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އެަފދަ ތަންތަަނށް  ދޫކުރުމާއި، އެ  ފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ""ކާބޯތަކެތި އު މިންގަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އެފަަދ ތަންތަން ހިނގާތޯ ބަލާ ޮމިނޓަރކޮށް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި ރިސޯރޓްތަކުގެ ބަދިގެ ، މިންގަ

ސްޓޯރެންޓްތަކުގައި ހުއްަދ އިންސްޕެކްޓްކުރުމާއި، ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލް ކުރުން މަނާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޮޓާ، ކެފޭ، އަދި ރެ

ނުނަގައި، ުދންފަތުގެ އިސްތިޢުާމލް ކުރޭތޯ ބަލާ ެއފަދަ ތަްނތަްނ ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ަތނުގައި ވިޔަފާިރ 

ތަކާއި، އުޞޫލުން ކާޯބތަކެތި ަބންދުކުރާ ތަންތަނާިއ، މަގުމަތީގައި ކާާނ ިވއްކާ ތަންތަނާިއ، ތަކެއްޗާއި އުޅަނޅުތަކާއި، ސަފާރީ



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 51 

ނަޢަމް ޞޫފި ކަިތލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތނާއި އަދި ދަޢުަލތުެގ ފަރާތުން ނުަވތަ އަމިއްލަ ޖަާމޢަތަކުން ކުދީންނާިއ މީހުްނ 

"ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ބަލަހައްޓާ ަތންތަނާއި ިހލޭ ސާަބހަށް ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ މިފަދަ ތަްނތަން ބަލާ ެޗކްކޮށް 

 ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ" ތައްޔާރު 

"ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު"       

 ،މާ ގުޅިގެން މާލެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެްނ، މި ޤަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފަށާފައިާވތީ، އެކަ 0223އޭޕްރީލް  09ގެ ދަށުން 

ވިލިމާލެ، ތިލަުފށި އަދި ގުޅީފަޅުގައި ހުންނަ އެންމެާހ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނަތން މި ޤަވާއިދުގެ ދަށުްނ ،ހުޅުމާލެ 

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ހުއްދަ އައުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ސެކްޝަނުން މިހާރުވެސް ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި 

އްޙީމަރުކަޒު ޞިހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ ޞޫލުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެ އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ވިޔަފާރި އު

މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހުއްދަ ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުއްދަ އާނުކޮށް ހިންާގ 

ނޑު ނުފެތޭ ތަންތަނާއި ގުޭޅގޮތުން ، ނުކޮށް ހިންގާ ތަްނތަނާއި ތަންތަނާިއ، ރަޖިސްޓްރީ މި އެޖެންސީއަްށ  ،ޤަވާޢިދުެގ ިމންގަ

 އަންނަ ޝަކުވާތަން ަބލާ އެކަންަކމާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ. 

ހޮެޓލްސް އަދި ރިސޯރޓް ތަކުގެ ބަދިގެ ބަލާ ިއންސްޕެކްޓް ،މީގެ އިތުރުން މި އެޖެންސީން ގެސްޓް ހައުސް      

 އެތަންތަަނށް ކޮމްޕްލަޔެންސީ ސެޓްފިކެޓް/ ރިޕޯޓްދޫކުރަމެވެ.  ،ކުރުމަށްފަހު

އާ ގުޅިގެން، މި އެޖެންސީން ކުރެވުނު މާސް އިންސްޕެކްޝަންގައި ހޮޓާ، ކެފޭ  29 -ވަނަ އަހަރު ކޯވިޑް  0202   

ގެ އިތުުރން، މާލެާއއި ހުޅުމާލެ، ވިލިނިގލީގަިއ ލޫންތަކާއި އަިދ ބޯޮކށާ ތަްނތަނުފިހާަރތަކާއި، ސެރެސްޓޯރެންޓުގެ އިތުރުން، 

ހުރި ކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްޭދ އެންމެހާ ަތންތަްނ )ހޮާޓ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންްޓ، ޓޭްކއަވޭ، ކެންޓީްނ، ބަނދިގެ( 

 އި މިަފދަ ތަންތަން ބަންދުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުނެއެވެ.އިންސްޕެކްޓްކުރެވުނެއެވެ. އަދި ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގަ

މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ )ސ. ޕަބްލިކް  20އާ ގުޅިގެން މި އެޖެންސީގެ  29 -ކޯވިޑް    

ގެ  HEOC)ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ( އާއި އާމިނަތު އާދަމް )ޕ. ހެލްތް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ( ވަނީ އެޗް.އީ.އޯސީ )

 ސައްކަތްކުރުމަށް ވީއްލިފައެވެ. މަ

 

 މި އަހަރު ތެރޭގައި އިންސްޕެކްޓޮރޭޓް ސެކްޝަންގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، ހިންގުނު ހަރާކާތްތައް  3.6.0
އާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މާސް  29 -ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިްކ ހެލްތް އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަންގައި، ކޮވިޑް 0202

ނޑު ގޮތެއްގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވުުނ އިންސްޕެކްޝަ ން ފާހަގަ ކުރެވުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެކްޝަންގައި،  މައިގަ



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 52 

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން، އަތޮޅުތަކަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ޤާއިމް ކުރުމަށްފަހު، ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ނީ ބޭއްވިފައެވެ. ފަހަރެއްެގ މަތިން ވަ 23ޓެލެކޮންފަރެންސް 

 އިންސްޕެކްޝަން ކުރުމުގައި، ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ ޚާއްސަ ކަންތައްތައް  3.6.3
 ހުއްދަނެތި، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ިވޔަފާރި އުޞޫލުން ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތން ބަންދުކުރުން.

 އިންސްކަންދަރު ކޮށި އިންސްޕެކްޓްކުރުން.

 ކްރޮސްރޯޑް އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

 ގުޅީފަޅު އިންސްޕެކްޓްކުރުން. 

 ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށި އިންސްޕެކްޓްކުރުން. )މާލެ ޖަލުގެ ބަދިގެ އިްނސްޕެކްޓް ކުރުން(

 އަންނަ ޝަކުވާތައް ބަާލ، ވަގުުތން އެފަދަ ތަންތަން އިންސްޕެކްްޓކޮށް، ފިޔަވަޅުއެޅުން.

 ތަނުގެ ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަން ަދށްކަމުންނާއި، މީދާ ކުރަފި ފެނިެގން ވަގުތުން ތަން ބަންދުކުރުން.

 

 . އިންސްޕެކްޝަންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް  3.6.4
 ެގިނަ ދުވަސް ވެފައި ހުރުމުގެ ، ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކުރާ ބައެއް ތަންަތނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޢިމާރާތް ބާވ

ތަޅުންަގނޑުެގ ، ސީލިންގް ހަލާކުެވ ފެްނ ލީކްވުން، ސަބަބުން ާކބޯ ތަކެއްޗަށް ނޭދެޭވ އަސަރު ކުރުން. )ފާރުތައް ކުަލ ފޮޅިވެ

 މުށިތައް ހަލާކުވެ ރަނގަޅަށް ސާފު ކުރެވޭ ގޮތަށް ނެތުމުގެ ސަބަުބން ޖަރާސީމް އަށަގަތުން(

 ޭފަރާތްަތކަށް )ބީދޭސީްނނަށް( ާކބޯތަކެިތ ސާފުތާހިރުކޮށް ގެންގުޅުމަށާިއ އަދި އަމިއްަލ  ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދ

 ސާފުތާހިރުކަމާ ބެހޭގޮތުން އެކަީށގެންވާ މިންވަރަށް ތަމްރީން ލިިބފައި ނެތުން 

 ްކު ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާއެޙީމަްނޓުން މުަވއްޒަފުންނަށް ޞިއްކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަނުގެ މެނޭޖ

 ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބާރު އަޅާފައި ނެތުން އަދި އެފަދަ ތަންަތނުގެ ގިަނ މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލްސް ހަދާފައި ނެތުން.

 ުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްވެފައި ނެތުން ގިނަ ތަންތަނުގައި ޕެސްޓް ކޮންްޓރޯލް ކުރ 

 ަދި ހުއްދަ ޢާއްމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަްށ ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އައުނުކޮށް ހުރުމާއި އ

 .ގިނަ ތަންތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައި ނެތުން

 ެޮޓބޭކޯ ހުއްދަ ފެންނަްނ ނެތުން  ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް ަތންތަނުގ 

  ާތަނާިއ ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ތަންތަނުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމުގައި ފާހަގަވުން، )ކާޯބތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރ

އެކަށީގެން ނުވާ ވަރަށް ކާބޯތަކެިތ ތައްޔާރުކުރުން، އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ތައް ބެހެއްޓުަމށް އެކަށީގެްނވާ ވަރުގެ ޖާގަ ނެތުން( 

ހުއްދަ ދޭ އިރު ތަނުގައި ތައްޔާރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ތަނާ އެކަށީގެންނުާވ 

 އްކާކަމުގައި ފާހަގަވުން.ވަރަށް ކަ
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 ްއަށް ފަހު، މި ެއޖެންސީގެ ހުއްދަ ނުނަގައި ވިަޔފާރި އުޞޫލުން ކާބޯތަެކތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަްނ  29 -ކޯވިޑ

 ގިނަވުން.

 " ިޓޮބޭކޯ ޯނޓިސް" ފެންނަން ނެުތން.ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް ަތންތަނުގައ 

 

 ތެރެއިން ބަންދު ކުރެވުނު ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު ތަންތަނުގެ  3.6.3
  ިކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަުނގެ ތެރެއިން، މީދާ، ކުރަފި ަފދަ ދިރޭ ސޫފާސޫފި ފެނިފައިވުމާއި އަދި މިތަކެތ

 އުޅޭކަމުގެ އަސަރު ފެނިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މިަތންތަނުގައި ަރނގަޅަށް ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުުރމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށްފައި 

 ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

  އިންސްޕެކްޝަން ކުރުމަށްފަހު، ރިޕޯޓުގައި ހުންނަ ކަންތައްަތއް ތަކުރާރުކޮށް އެންގުމުންވެސް ރަނގަޅުކޮށްފަިއ

 ނުވާތީ، ަތން ބަންދުކުރުން. 

 .ްތަނުގެ ޢާއްމު ސާފުތާހިރުކަން ަވރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުނ 

 ާދުކުުރން.ނަޖިސް އަދި ކުރަފި ފެނިގެން ތަން ބަން މީދ 

 ާތަނުގައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުން.، ތަން ބަންދު ނުކޮށްބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކުރާކ 

 ުދިގު  ،ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަން ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ،މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުވުމުން ނުަވަތ ތަނުގެ ނަން ބަދަލުވުމަށް ފަހ

 މުއްދަތަކަށް ތަން ހިންުގން.

  ްރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް )ބަންުގލަދޭޝް މީހުން ކައްކާ ތަންތަން( ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންާގ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށ

 ތަންތަނާއި އަދި ހުއްދަ އާ ނުކޮްށ ހިންގާ ތަންތަން ބަންދުކުރުން. 
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ތަނުގައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ ރީ-އޯޕެން ނުކުރެވިފައި. 11 8 1013 322 10 0 0 6 156 17 0 23 149 149 0 37 89 54 200 37 ޖަނަވަރީ

ތަނުގައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާތީ ރީ-އޯޕެން ނުކުރެވިފައި. 10 9 777 267 12 0 0 4 98 6 1 17 96 96 0 22 120 37 91 22 ފެބުރުވަރީ

- 9 9 596 218 11 0 1 4 76 4 0 28 78 78 0 29 54 10 73 29 މާރިޗް
ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީ. 4 9 422 159 3 0 0 0 58 6 0 20 53 53 0 24 43 2 35 24 އެޕްރީލް

- 5 5 210 79 1 0 0 0 20 1 0 20 29 29 0 16 11 3 15 16 މެއި

- 0 0 283 102 4 0 0 0 25 1 3 7 33 33 0 14 46 14 14 14 ޖޫން
ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީ. 6 7 410 159 5 0 0 0 30 0 0 20 66 66 0 21 33 9 59 21 ޖުލައި
ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީ. 2 1 444 156 6 0 0 0 50 2 0 15 40 40 0 24 83 27 59 24 އޮގަސްޓު
ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީ. 7 5 605 234 5 1 0 2 59 4 6 21 39 39 0 27 92 75 92 27 ސެޕްޓެމްބަރު
ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީ. 5 8 720 290 3 0 0 2 57 10 1 8 79 79 0 20 143 29 92 20 އޮކްޓޫބަރު
ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީ. 12 11 730 282 12 0 0 0 76 8 7 19 60 60 0 28 144 32 102 28 ނޮވެމްބަރު
ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށްފައި ނުވާތީ. 1 3 366 162 7 0 0 0 31 5 3 13 0 23 0 12 91 18 53 12 ޑިސެމްބަރު

- 72 75 6576 2430 79 1 1 18 736 64 21 211 722 745 0 274 949 310 885 274 ަ ޖުމްލ

                           2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޑް އިންސްޕެކްޝަން ޑީޓައިލްސް ރިޕޯޓް                                          

 އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވުނު ތަންތަނުގެ އަދަދާއި އަދި ތަފްޞީލް  3.6.6
ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ޖުމްލަ  0202ޑިސެމްބަރު  26އިން  0202ޖަނަވަރީ  22

 އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވުނު އަދަދު ތިރީގައި މިވަނީ އެވެ.

 ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނު އިންސްޕެކްޝަންގެ ތަފްޞީލް  0202ޑިސެމްބަރު  26އިން  0202ޖަނަވަރީ  22

ތަނެއްގެ ގޮތުަގިއ  އާކާބޯތަކެތީެގ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނަތނަށް  ގެ ނިޔަލަށް 0202ޑިސެމްބަރު  26އިން  0202ޖަނަވަރީ  22

 ދެވިފައިވެއެވެ. ( 074"ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ" )މި އެޖެންސީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް 

އާ މުގެ ހުއްދަ" "ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކު ގެ ނިޔަލަށް  0202ޑިސެމްބަރ  26އިން  0202ޖަނަވަރީ  22

 ދެވިފައިވެއެވެ. (113)ތަންތަނަށް މުޅި އެކު  ކުރެވިފައިވާ

 ތަން ބަންދު ކުރެވުނެއެވެ.  (70)ގެ ނިޔަލަށް  0202ޑިސެމްބަރު  26އިން  0202ޖަނަވަރީ  22

ކްޝަްނ  ގެ ނިޔަލަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ަތންަތނަށް ފުޑްއިންސްޕެ 0202ޑިސެމްބަރު  26އިން  0202ޖަނަވަރީ  22

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. (6376)
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ގެ ނިޔަލަށް ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އެކި އެކި ކެޓަގަރީތަކުން  0202ޑިސެމްބަރު  26ން  0202ޖަނަވަރީ  22

 " ދެވިފައިވާ އަދަދުގެ ތަފްޞީލް "ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ 

 ނަން  ކެޓަގަރީ 
އްދައިގެ ދެވިފައިވާ ހު 

 އަދަދު 

 297 )ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންްޓ، ެކންޓީން، ކޮފީޝޮޕް(    22ކެޓަގަރީ: 

 22 )ކޭޓަރިންގ ސާރވިސް(  20ކެޓަގަރީ: 

 29 )ޕޭސްޓްރީ ޝޮޕް، ބޭކަރީ، ޓޭކްއަވޭ، ބަދިގެ(  23ކެޓަގަރީ: 

 36 )ހެދިކާ ވިއްކާތަންތަްނ(  24ކެޓަގަރީ: 

 - ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ތަންަތން(  )ވިޔަފާރި އުޞޫލުން  23ކެޓަގަރީ: 

 - )މަގުމަތީގައި ކާނާ ވިއްކާ ތަްނތަނާއި، ތަކެއްޗާއި، އުޅަނދުތައް(   26ކެޓަގަރީ: 

 22 )ވަގުތީގޮތުން ހިންގާ ފެއާރތަކާއި، ކެންޓީން ފަދަ ަތންތަްނ(   27ކެޓަގަރީ: 

 - )ނައަމް ޞޫފި ކަތިލުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތން(   21ކެޓަގަރީ: 

)ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ައމިއްލަ ޖަމާއަތަކުން ކުދިންނާއި، މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަްނތަނާއި ިހލޭ   29ކެޓަގަރީ: 

 ސާބަހަށް  ފޯރުކޮށްދޭ ތަންަތން(  

- 

 - )އެހެނިހެން(  22ކެޓަގަރީ: 

 

 މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތައް   3.6.7
 ުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތާއި، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހަރުދަނާ ގޮތުގައި އިންސްޕެކްޓް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން މަދުވުމ

 ދަތިވުން. 

  ،ްއިންސްޕެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމާުނތައް )އިންްސޕެކްޝަން ކިޓ

  ޓްސް،ފައިލް، ފަދަ ތަކެތި ިލބެން ނެތުން(ޓޯރޗް، ސާމްޕލިންގް ކި،ކޯޓް، ހެޑް ކަވާރ، ޓެމްޕަރޭޗާރ ޕްރޯބް

  ްއަލިމަސް ކާނީވާ އަދި ހާރބަރ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހިންގާ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ބައެއް ތަންތަނުގައި، އަދިވެސ

 ކާބޯތަކެތީގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފާޚާނާގެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެހިފައި ނެތުން. 
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 ިއްކާ ގާޑިޔާތަކަށް ފާޚާނާގެ އިންތިޒާމް އަިދ ތަށި ދޮވުމަށާއި އަތްދޮުވން ައދި ކާބޯތަކެތީެގ މަގުމަތީގައި ކާނާ ވ

 މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފެންލިޭބނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ނެތުމާއި މިތަންތަަނށް ހުއްދަ ނުދީ ވަކިގޮތެއް ނުނިމި އޮތުން.

 ަރޑްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ޑޭޓާ ބޭސްކާބޯތަކެތީގެ ޙިދުމަތްދޭ ތަންތަުނގެ އިންސްޕެކްޝ ސޮފްޓް ވެއަރ -ން ރެކޯ

ރޑް ބެލެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫތަކާިއ ކުރިމަތިވުން.  މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ނެތުުމގެ ސަބަބުން މި ތަންަތނުގެ ރެކޯ

 ،ިއެކަށީގެންވާ  މުވައްޒަފުންނަށް އިންސްޕެކްޝަްނތަކާ ބެހޭގޮތުން ރިފްރެޝަރ ޓްެރއިނިންގ ނުދެވުމުގެ ސަބަބުްނާނއ

 ވަރަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުން ލިުބްނ ދަތިވުން. 

  ސެކްޝަންގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަށް ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ ޓްރައިނިންގ އެއްގައި ބައިވެރި ވުމަށް ފުރުޞަުތ

 ނުލިބުން. 

 ިނުވުމުގެ ސަބަބުްނ ކައުންސިލާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު  ،އަތޮޅު ތަކުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުތަކާއ

އަތޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ހޮާޓ،ކެޭފ ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންަތްނ އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައާއި ހުއްދަ ދިނުމުގައި ގެންގުޭޅ 

 އުޞޫލްތައް ތަފާތު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 ުމަތްދޭ ތަންަތނުގައި ހުންނަްނ ޢާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިާވ "ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދ

ނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތަށް ރިސޯރޓް ތަކުގައި ހިންގާ ރެސްޓޯރަންްޓ  ޖެހޭ ޢާންމު ސާފުތާހިރުކަމުގެ ިމންގަ

ކުރުމުެގ  މިފަދަ ތަންތަަނށް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުއްދަ ދޫ ،ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަން އިންސްޕެކްޓްކުރި ނަމަވެސް

. އަދި މިކަމުގައި މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ނުިލބޭ ކަަމްށ ސިސްޓަމް އަދި ފެށޭގޮތް ނުުވން

 ފާހަގަވުން.

 ިނޑު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަްގ  ،ސްޓޯރ އަދި ވެއާރހައުސް ތަކުގައ ކާބޯތަކެތި ރައްކާކުރުމުގެ މިންގަ

ެޒޓްކޮްށ ޢާއްމު ކޮށްފައި ނެތުްނ، ނަމަެވސް މިފަދަ ތަންތަންވެސް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން އެންގުމުްނ އޮތޯރިޓީން ފައިނަލްކޮށް ގެ

 މުވައްޒަފުންނަށް މިކަންކަން ަބަލން ނޭނގުން 

  ްއިންސްޕެކްޓް ބޮޑެތި ފެކްޓަރީ ފެންވަރުގެ ބޭކަރީ ތަކާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކޮށް ޕެކް ކުރާ ތަންތަނ

އްޒަފުންނަށް ދަތި ތަކާއި ކުރިމަތިވުން )މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިަކލް ނޮލެޖް )ަތމްރީން( މުވައްޒަފުން ަންށ ކުރުމުގައި މުވަ

 ޓްގެ ކޮލިޓީ ބެލޭެނ ގޮތް ނެތުން(.ލިބިފައި ނެުތން އަދި އެފަދަ ތަްނތަނުގެ ޕްރޮޑަކް

  ާދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ "ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއިބެޭހ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން ޢާއްމު ކުރެވިފައިވ"

ނޑައެޅުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން ހޮޓާ ކެފޭ ފަދަ ތަން ތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގައި ވަކި އުސޫލެއް ޓޮބޭޯކ  ،ކަން ކަ

ސެކްޝަން އިން ހަމަޖައްސާފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ހޮޓާ ކެފޭ ގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުމަށް ކުރާ ކޮންމެ 

ޕެކްޝަންއެއްގައި ދަނީ ޮޓބެކޯ އިންސްޕެކްޝަން ކުރަމުންެނވެ. އަދި މީގެ ސަބަުބން ޖޫރިަމނާ ކުރުމުގައި ކެފޭ ތަކުެގ އިންސް

 މެދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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  ެތި ތައްޔާރުކުރާ ފިހާރަތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޙިލާފަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހެދިކާ، ރިަހ، ރޮށި، މަސްހުނި ފަދަ ކާޯބތަކ

މިފަދަ ކާޯބތަކެތީގެ ރައްކާތެރިަކމާއި، ތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ  ،ތަންތަްނ އެޗް.ޕީ.އޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ިހންގަމުން ގެްނދާތީ

ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެން ނެތުން އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް މިިނސްޓްރީއާއި އެންޑް ޓްރޭޑް 

 ޓްރީ އާ ބައްދަލުކޮށް ވަކިގޮތެއް ނިމިފައި ނެތުން.މިނިސް

  ނޑި މޭޒު ޖަހައިގެން ހިންގާ ތަންތަން ޙާއްސަކޮްށ ހުއްދަ ނުނަގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ބަދިގެ އަދި ގޮ

މުން ވެސް ބޭރުމީހުންނަށް ކައްކާ މިފަދަ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްފަހު ތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ތަކުރާރުކޮށް އެންގު

މިފަދަ ތަންަތން ރަޖިސްޓްރީ ުނކޮށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާ ކަމުގައި ފާހަގަވުން. މިކަމަށް ިމހާތަނަށް ފިޔަވަޅުއެޅިފަިއ 

 ނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރުން.

 

 :ސެކްޝަންގައި މިހާރު ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް  3.6.1 
  ާއާ  ބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު""ކ

 ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް އިުތރަށް ތަމްރީން ދިނުން. 

  .ްސެކްޝަނަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުނ 

 ިކޯޓް، ހެްޑ ، ޓް، ޓެމްޕަރޭޗާރ ޕްރޯބްއިންސްޕެކްޝަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި )އިންސްޕެކްަޝން ކ

 ކަވާރ،ޓޯރޗް، ސާމްޕލިންގ ކިޓްސް،ފައިލް( ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ސެކްޝަނަށް ލިބުން.

  ،އޮފީހުގައި ޖާގަ ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ީމޓިންގ ރޫމް އެއް ެނތުން )ސްޓާރފް މީިޓންގ އެއް ބާއްވައިފިނަަމ

 ވެރިޔާގެ ކޮޓަރީގައި މީޓިންގ ބޭއްވުން(

 ާރފުން ސައި، ކޮފީ ބޮވޭނެ އިންތިޒާމް އޮފީހުގައި ހަމަޖެއްސުން.  ސްޓ 

  .ްސްޓާރފުންނަށް ފެން ިލބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުނ 

 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރިޕެއާޑްނަސް، ސާވެއިލަންސް އެންޑު އެޕިޑިމިއޮލޮޖީ ޑިވިޜަން  3.7

 ންއާއި ގުޅޭ ނުކުތާތައް މި ޑިވިޜަނުގެ މަސައްކަތްތައް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކަޝަން ޕްލޭ 

 އޯގާތެރި ސަރުކާރު 

 ސިއްހަތު 2.1

 ޕޮލިސީ  1  3 5 
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 ޓާގެޓު  1.2  3.2 5.2 5.3

 ސްޓްރެޓެޖީ  1.2 1.6 3.2 5.2 

 5.2a 3.2a 1.6c 1.2a  ްއެކްޝަނ 

 5.2b 3.2b  1.2b  

 5.2c 3.4  1.2c  

ނޑު މި ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފަ  . އެއީބަޔަކަށެވެ 4އިވަނީ މައިގަ

 ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުގެ ތަާފސް ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ެއކު އެކަންކަމުގެ ރިޕޯޓުތަށް ތައްޔާރު ކުރުން. .2

ތައް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތްތަކަށް ތަްއޔާރު ވުމާއި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަޅަންޖެހޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ޙައްޞިމު އާން

 އެޅުން

ނޑުގެ ބަނދަރުތަކުގެ ގެ އަދި ވައި .0  .ރައްކާތެރިކަން ގާއިމު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޙީއްޞިކަ

ފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަްއ ަތން ޝަނަްލ ހެލްތް ރެގިުއލޭޝަން ގައި އެއްބަސްވެފައިާވ ކަންތައްތައްއިންޓަރނޭ .3

 ކުރުން

ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން އަލަށް އަންނަ ޑޮ .4 ރާ މަސައްކަތްތަކުގަިއ ކްޓަރުންނަށް މި ޑިވިޝަނުން ކުމައިގަ

 ތައްތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އޮރިއެންޓޭޝަން ިދނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން ވާ ަކންންޭބނު ންގް ކިބައިއެބޭފުޅުން

 

ރޑްނަސް 0202 ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ސަރވައިލަންސް އެންޑް އެޕިޑިމިއޯލޮޖީ ގެ ، ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކްހެްލތު ޕްރިޕެއަ

 ޕްރޮގްރާމް ތަކަކީ:

 އެޕިޑިމިއޮލޮޖީ 

 ސަރވެއިލަންސް ޕްރޮގްރާމް 

ރޑްނަސް އެންޑް ރެސްޕޮންސް ޕްރޮގްރާމްއާއި  އިންޓަރނެޝަނަލް ެހލްތް ރެގިުއލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އާއި އިމަރޖެންސީ ޕްރިޕެއާ

 ސީޑީސީ ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓު

 ނޭޝަނަލް ބޯޑާރ ހެލްތު އިންޓާރ

 ކޯވިޑް އައުޓުބްރޭކުގެ ހާއްސަ މަސައްކަތް
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 :ވަނަ އަހަރު އެޕިޑިމިއޮލޮޖީ ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް  3.7.2
ޕޑިމިއޮލޮޖީގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަނެއް  އިވާ ސެކްޝަނާ ގުޅިފަ 3މިސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެ

 ރާ މަސައްކަތްތައް ސުޕަވައިޒު ކުރުމާއި މުރާޖައާ ކުރުމެވެ.ންތަކުން ކުޝަމަސައްކަތްތަކާއި އެ ސެކް
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 :ވަނަ އަހަރު ސާވެއިލަންސް ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް  3.7.0 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ   #

 ޕްރޮގްރާމްތައް 

އަމާޒުކުރެވޭ 

އާބާދީ/ 

 ފަރާތް/ދާއިރާ 

ކަވަރ 

ކުރެވުނު 

 އަތޮޅުތައް 

މައުލޫމާތު   ދާއިރާތައް  މަޢުލޫމާތު ދެވުނު 

ފޯރުކޮށްދެވެނު 

 މީޑިއާތައް 

ޓީ.ވީ ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް  2

އާއްމުންނަށް މައުލޫމާުތ 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 

 މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެވުނު

 . މުޅި ރާއްޖެ  އާއްމުން

އާއި ގުޅިގެން 29ކޮވިޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު އަދި 

ޕްރެސް އަށް ވެސް އަރާ 

 ތު ދެވުނު މައުލޫމާ

 

 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު، 
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ތްތައް މަސްމަހަްް ަަހލލައިގެން އަހަރުތެރޭގައި އެޕިޑިމިއޮލޮޖީ ސެކްޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަ 

ޕްރެސް ަްރީފިން

ކްޓުގެ މަސައްކަތްސީޑީސީ ގްރލންޓްގެ އިންފްލުއެންޒލ ޕްރޮޖެ

ސލވެއިލަންސްގެ މަސައްކަތް

ގަވައިދުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް

(ރލއްޖޭގައި)ތަމްރީން ޕްރޮގްރލމެއް 

މލތު ދިނުންމީޑިއލ ޕްރޮގުރލމެއް މެދުވެރިކޮްް މައުލޫ

(ރލއްޖޭގައި)އޮންލައިން ަައްދަލުވުން 

(އިރލއްޖޭން ަޭރުގަ)އޮންލައިން ަައްދަލުވުން 

އެޕިޑިމިއޮލޮޖީގެ މަސައްކަތް

ން ހެދުންޕްލޭ/ފްރޭމްވޯކް/ގައިޑްލައިންސް/އެސްއޯޕީ

ޕޮންސް ގެ މަސައްކަތްއިމަޖެންސީ ޕްރިޕެއލޑްނަސް އެންޑް ރެސް

އިންޓލނޭޝަނަލް ަޯޑލ ހެލްތުގެ މަސައްކަތް

(މިނިސްޓްރީގައި)ަައްދަލުވުން 

(ރލއްޖޭގައި)ަައްދަލުވުން 

(ހެޗްޕީ އޭގައި)ަައްދަލުވުން 

ހލއްސަ ކަމަކލ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ހަރަކލތެއް
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ޒޫމް އަދި ގޫގުލް މީޓް  3

މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި 

ކޮވިޑް އަދި ސާރވެއިލެންސް 

 މަސައްކަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ޕަބްލިކް ހެލްްތ 

ސްޓާފުން އަިދ 

 ޑޮކްޓަރުންނަށް 

ހުރިހާ އަތޮޅު 

 ހޮސްޕިޓަލް

 

އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން 

ން ދާ މީހުންގެ ފްލޫ ދައްކަ

ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން 

އަދި ކޮވިޑްއާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންއާއި ބެހޭ 

 ގޮތުން 

 

 

 މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ޕްރޮގުރާމުތައް   ޙީ އް ޞި މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް  3.7.3
 ދެވުނު މައުލޫމާތު  ދެވުނު މީޑިއާ،ޕެރޮގުރާމު  ތާރީޚް  #

ކޮވިޑް ޕްރެސް  0202އި މެ 02 2

 ކޮންފަރެންސް

ކޮވިޑް ގެ ކޭސްތައް ގިނަ ވުމާ ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން 

ވުނު ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާ ތަކަށް މައުލޫާމުތ އުސޫލަށް ގެނެ

 ދިނުމަށް 

 –ރާއްޖެ މިއަދު  0202މެއި  02 0

 ޓީ.ވީ.އެމް

ޓްރޭސިން  ކޮވިޑް ގެ ކޭސްތައް ގިނަ ވުމާ ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް

ވުނު ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ކޮވިޑްއިްނ އުސޫލަށް ގެނެ

 ރައްކާތެރިވުމާ ބެހޭ ގޮތުން 

 ކޮވިޑްއިން ރައްކާތެރިވުމާ ބެހޭ ގޮތުން  ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް  0202ޖޫން  0

 

އާރޑްނަސް އެންޑް އިމަރޖެންސީ ޕްރިޕެ  ،ވަނަ އަހަރުގައި އިންޓަރނެޝަނަލް ހެލްތް ރެގިއުލޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އާއި  0202

 ސީޑީސީ ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓުން ކުރެވުނު މަސައްކަތް  ،ރެސްޕޮންސް ޕްރޮގްރާމްއާއި 

ރޑްނަސް އެންޑް ރެސްޕޯންސް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު  –ޑިވިޜަންގެ ތައާރަފް  އިމަރޖެންސީ ޕްރިޕެއަ

 ރެގިއުލޭޝަންސް 

ރޑްނަސް އެންޑް ރެސްޕޯންސް އަދި އި ންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު ރެގިއުލޭަޝންސް ޕްރޮގްރާމްއިން އެހެން އިމަރޖެންސީ ޕްރިޕެއަ

. މީގެ ތެރޭގައި ޖަނަވަރީ ގެންދެވިފައެވެވަނަ އަހަރު ވަނީ އެކި މަސައްކަތް ކުރިއަށް  0220އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން 
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އިން  0202ސަކޮށް ޖަނަވަރީ ގައި މީސަލްސް އައުޓްބްރޭކާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. އަދި ހާއް 0202

 2ޕެންޑެމިކް ގެ ރެސްޕޯންސް ގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ  29-ފެށިގެން ކޮވިޑް

 ސްޓާފް އެވެ. 

 ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައް  3.7.4
 ތަފްޞީލުތައް އެނެކްސްގައި ިހމެނުން  -(  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު )ޓޭަބލް ނުވަތަ ޗާރޓެއް ބޭނުންކުރުން 

އަމާޒުކުރެވޭ  ތަފްސީލު  

އާބާދީ/ 

 ފަރާތް/ދާއިރާ 

ކަވަރ 

ކުރެވު 

ނު 

އަތޮޅުތަ 

 އް 

ކަނޑައެ 

ޅިފައިވާ 

ގޮތަށް 

ނުކުރެވު 

ނު 

 ކަންކަން 

 

ނުކުރެވުނު 

 ސަބަބު 

ކުރިއަށް 

ގެންދަން 

ރާވާފައި 

 ވާގޮތް 

އިންފްލުއެންޒާ ަބލި މީހުްނނަްށ  ހިދުމަތްތައް 

ށް ބޭުނން ކުރުމަށް ޓަކައި ދިނުމަ

ޓެމިފްލޫ ބޭސް ގުޅަ އަދި ިސރަޕް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އީޕީއާރު/ 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ހުރިހާ 

 އަތޮޅެއް

- - - 

ގެ ސަރވެއިލަންސް އަދި 29-ކޯވިޑް 

ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންގް ގެ 

އަދި  އެންއީއޯސީމަސައްކަތައް  

 ގައި ސަޕޯޓު ކުރުން  އެޗްއީއޯސީ

އީޕީއާރު/ 

 ކް ހެލްތު ޕަބްލި

މާލެ/ 

މުޅި 

 ރާއްޖެ

- - - 

 ސީޑީސީއެޖެންސީއިން ހިންގާ  

އިންފްލުއެންޒާ ގްރާންޓު ޕްރޮޖެްކޓުގެ 

މަސައްކަތައް ސަޕޯޓު ކުރުން )ބަޖެޓު 

އަދި ވޯކްޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރުން، 

 މުވައްޒިފުން ނެގުމަށް ފޮނުވުްނ(. 

ދުނިޔޭގެ އަދި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު 

މުޅި  ޕަބްލިކް ހެލްތު 

 ރާއްޖެ

ޕްރޮޖެކްޓު

ގެ 

މުވައްޒިފު

ން 

 ނުލިބުން 

މުވައްޒިފު

ން ން ނަގަ

ހުންނަ 

ރ ޖާޕްރޮސީ

 ތަކާއިހެދި

މަސް  0

ތެރޭގައި 

މުވައްޒި

ފުން 

ހަމަޖެހު

 ން 
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ލޫނެްޓ ގެ ފް ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ

 ޕްލެޓްފޯރމް އަޕްޑޭޓު ކުރުން 

ގައި ހިނގި  0202ޖަނަވަރީ  

މީސަލްސް އައުޓު ބްރޭކްގެ 

ކަތް )ކޭސް ރެސްޕޯންގެ މަސައް

އިންވެސްޓިގޭޝަން، ކޮމިއުނިީޓ 

ސާރވޭ، ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭިސންގް 

އަދި ރިންގްވެކްސިނޭޝަންއަށް 

 ސަޕޯޓު ކުރުން(

އީޕީއާރު/ 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު 

 - - - މާލެ

ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވުން އަދި  އެހެނިހެން 

އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ފަދަ ހާދިސާ 

ތަކުގައި ވަގުތުން އާންމުްނނަްށ 

ޖެހޭ ސިއްޙީ މެސެޖުތައް ހިމެނޭ ދޭން

ގޮތަށް އައި.އީ.ސީ މެޓީރިއަލްސް 

 ތައްޔާރު ކުރުން 

އައިއެޗްއާރު / 

ޕަބްލިކް ހެލްުތ 

)ގައުމީ 

 ލެވެލް(

ރާއްޖެ 

)ގައުމީ 

 ލެވެލް(

- - - 

ރޑްނަސް އެންޑް   ޕެންޑަމިކް ޕްރިޕެއަ

ރެސްޕޮންސް ޕްލޭން 

އަދާހަމަކުރުމަށްފަހު ގުޅުންހުރި 

 މަޝްވަރާ ހޯދުން. މުއައްސަސާތަކުގެ

އައިއެޗްއާރު / 

ޕަބްލިކް ހެލްުތ 

)ގައުމީ 

 ލެވެލް(

ރާއްޖެ 

)ގައުމީ 

 ލެވެލް(

- - - 

ގައި ހިނގި ވޯރލްޑް  0202 

މިޝަންގެ  CATDDOބޭންކުގެ 

 މަސައްކަތް

އީޕީއާރު/ 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު 

ރާއްޖެ 

)ގައުމީ 

 ލެވެލް(

- - - 
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 ހެލްތުން( ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް  އިންޓާނެޝަނަލް ބޯޑާރ ހެލްތުން )ޕޯޓު   3.7.3
 ނިވި ޕޯޓުތަކުގެ މަސަކަތްތަކެވެ.ރިޕޯޓުގައި އެކުލެވޭނީ އަނަން 

 މާލެ އެއަރޕޯޓު  3.7.3.2
 (ވަގުތު ހަމަވިއިރު ރިޕޯޓު ނުފޮުނވާ)

 މާލެ ސީޕޯޓު  3.7.3.0
 މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

ނޑުގެ މަގުން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑާރ ހެލްުތ މާލޭ ސީޕޯޓް ޔުނިޓުން އާ ންުމގޮތެއްގާއި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ރާއްޖެއަށް ކަ

ތައް ނުރައްކާވާފަތަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވިޔަނުދިުންނ ޞިއަޙައަންނަ އަދި ފުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން އާންމު 

 ކަށަވަރުކުރުމެވެ. އެގޮތުން އާންމު ގޮތައްގާއި ކުރާ މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރޑް ކުލިއަރެންސް ދިނުން އަދި ކުލިއަރެންސް ދިނުމަށް ރާއް ނޑުމަގުން އަންނަ އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް އިންވާ ޖޭއަށް ކަ

 ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުން.

ރޑް ކުލިއަރެންސް ދިނުން އަދި ކުލިއަރެންސް ދިނުމަށް  ނޑުމަގުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް އައްޓްވާ  ކަ

 ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަްއ ކުރުން.

ސިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަިދ 

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ސިޕް ސެނިޓޭޝަން ކޮންޓްރޯލް ސެޓްިފކެޓް ދޫކުރުން.

 ސްޓް ސެޓްފިކެޓް ހެދުމަށް ބޭުނންވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްކުރުން.އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ މެޑިސިން ޗެ

ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން  ނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުތައް ކަ ޞިއްހީ ނުރައްކަލެއް އުޅޭ ސަރަހައްދަކުން އަންނަ ކަ

 ކަރަންޓީން ކުރުމާއި ކަރަންޓީން ފިލުވުން.

ބައްޔަކަށް ސައްކުކުރެވޭ މީހަކު ހުރިނަމަ ހަމަޖެިހފައިވާ އުސޫލުން އެމީހަކު  ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުގައި އެއްވެސް

 ކަރަންޓީންކުރުމާއި އެމީހާގެ ހާލަުތ ދެނިގަނެ ކަރަންޓީން ފިލުުވން.

 ހާއްސަ ޙާލަތްތަކާއި ގުޅިގެން އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގައި ޞިއްޙި ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާއި ޗެކްކުރުން.

ނުރައްކާވާފަދަ އެއްވެސް ބައްޔެއް ރާއްޖޭއަށް އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމާއި އަދި އެބަލިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކާއި  ތައްޞިއްޙަ

 ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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ރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމެންޓް ޕާރސަނަލް ޕު އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކަށް ތައްޔާރަށް ތިބުން. އިމަޖެންސީ ހާލަތްަތކުގައި ބޭނުންކުރާނެ

ކިޓް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ބެހެއްުޓން. އަދި އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުން. )އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާެނ 

 ޕްލޭނެއް ހެދުން(.

ރޑް އުޅަނދު ފަހަރުތައް ބަނދަރަށް ކައިރިކޮށްފައި އޮންނައިރު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެ ޅުން. )އެގޮތުން ރެޓް ގާ

ހަރުކުރެވިފައިތޯ، ބޯޓުގައި ުހްނނަ ބޯފެން އަދި ކާޯބތަކެތީގެ ާހލަތު ޗެކުކޮށް، މެޑިސިން ޗެސްޓް ނުވަތަ ފަސްޓް އެއިޑްގެ 

 ހިދުމަތް ހުރިތޯ އަދި މަދިރިފަދަ ސޫފާސޫފި އާލަވާގޮތައް ހުރިތޯ ބެލޭނެއެވެ.( 

 ރާއްޖޭއަށް ގެނައުމާއި ރާއްޖޭން ބޭރައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް. ގަބުރެއް ނުވަތަ އިންސާނެއްގެ ގުނަވަނެއް

ޕޯޓްގެ އެންމެހާއި މަސައްކަތްތައް މޮނިޓާރކޮްށ  އައްޑޫ އަދި އުލިގަމުރާއްޖޭގެ އެހެން ބަނދަރުތައް ކަމުގައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ، 

 ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށިދނުން.

 ވާއިދުން ރިޕޯޓްކުރުން.ބަނދަރުގެ ސާފުތާހިރުކަން ޗެކުކޮށް ގަ

 މަންތުލީ ރިޕޯޓްތައް ގަވާއިދުން ަތއްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން.

 

 ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް: 

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ  0202އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޯޑާރ ހެލްުތ މާލޭ ސީޕޯޓް ޔުނިޓުން ފާއިތުިވ 

 ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ޅަނދު ފަހަރުތަކަށް ދެވުނު ކުލިއަރެންސްތައް:އު 

ރޑް( ގެ އަދަދު   2202 ރާއްޖެއަށް އައި އުޅަނދު )އިންވަ

 22 ފްރީ ޕްރެޓިކް ދެވުނު އަދަދު 

 2202 ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޕްރެޓިކް ދެވުނު އަދަދު 

 2202 އުޅަނދު ފަހަރަށް ގޮސް ކުލިއަރެންސް ދެވުނު އަދަދު 

ރޑް( ގެ އަދަދު ރާއްޖެއިން ފުރި އުޅަނދު )އައު  2212 ޓް ވަ

 623 މެލޭރިއާ ބަލި އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން އައި އުޅަނދުގެ އަދަދު 
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 23 ޔެލޯ ފީވަރ އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން އައި އުޅަނދުގެ އަދަދު 

 492 އެހެނުހެން ސަރަހައްދުތަކުން އައި އުޅަނދުގެ އަދަދު 

 27 ކަރަންޓީން ކުރެވުނު އުޅަނދުގެ އަދަދު 

 

 ންޖަރުން ފުރި އަދި އައި އަދަދު:ކުރޫ / ފަސި 

 26162 ރާއްޖެ އައި ކުރޫއިންގެ އަދަދު 

 41 ރާއްޖެ އައި ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 

 20 ބަލިމީހުން އައި އަދަދު 

 27643 ރާއްޖެއިން ފުރި ކުރޫއިންގެ އަދަދު 

 69 ރާއްޖެއިން ފުރި ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 

 23 ބަލިމީހުން ފުރި އަދަދު 

 

 ންސް މަސައްކަތް )ޔެލޯ ފީވަ(:ސަރވައިލަ 

 26162 ސަރވައިލަންސްގައި ބެހެއްޓުނު ކުރޫންގެ އަދަދު 

 41 ސަރވައިލަންސްގައި ބެހެއްޓުނު ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 

 22 ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ކުރޫންގެ އަދަދު 

 22 ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 

 073 އައި ކުރޫންގެ އަދަދު ޔެލޯ ފީވާރ އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން 

 22 ޔެލޯ ފީވަރ އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުން އައި ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 
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 (:29-ސަރވައިލަންސް މަސައްކަތް )ކޮވިޑް 

 26162 ސަރވައިލަންސްގައި ބެހެއްޓުނު ކުރޫންގެ އަދަދު 

 41 ސަރވައިލަންސްގައި ބެހެއްޓުނު ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 

 429 ކުރޫންގެ އަދަދު  ކަރަންޓީން ކުރެވުނު 

 22 ކަރަންޓީން ކުރެވުނު ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު 

 27 ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު 

 2202 ސްކުރީން ކުރެވުނު އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު 

 26929 ތާރމަލް ސްކުރީން ކުރެވުނު ކުރު/ޕަސެންޖަރުންގެ އަދަދު 

 41 ރުންގެ އަދަދު އަށް ޕޮސިޓިވްވި ކުރޫ/ޕެސެންޖަ  29-ކޮވިޑް 

 

 ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު ދިރޭ ޖަނަވާރު އަދި ދޫނިގެ ތަފްސީލް:

 27 ދިރޭ ޖަނަވާރު 

 22 ދިރޭ ދޫނި 

 

 ދޫކުރެވުނު ސެޓްފިކެޓްގެ ތަފްސީލް:

 2202 ސެޓްފިކެޓް އޮފް ޕްރެޓިކް 

 73 އެސް.އެސް.އީ.ސީ ސެޓްފިކެޓް 

 22 އެސް.އެސް.އީ.ސީ ސެޓްފިކެޓް އެކްސްޓެންޑެޑް 

 22 އެސް.އެސް.އީ.ސީ ސެޓްފިކެޓް ގެއްލިގެން/ހަލާކުވެގެން 

 92 ޑެޑް ބޮޑީ ސެޓްފިކެޓް 
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 24 މެޑިސިން ޗެސްޓް ސެޓްފިކެޓް 

 

 އިންސްޕެކްޝަން އަދި ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް މަސައްކަތްތައް:

 26 ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް އިންސްޕެކްޝަން 

 26 ރޮޑެންޓް އިންސްޕެކްޝަން 

ރޑް އިންސްޕެ   007 ކްޝަން ރެޓް ގަ

 12 ސިޕް ސެނިޓޭޝަން އިންސްޕެކްޝަން )އެސް.އެސް.އީ.ސީ(

 24 މެޑިސިން ޗެސްޓް އިންސްޕެކްޝަން 

 26 ޕޯޓް އޭރިއާ ސެނިޓޭޝަން އިންސްޕެކްޝަން 

 

 އޮފީސް ދަތުރުތައް:

އެވެ. އިވެރިވެފައޮފީސް ދަތުރުގައި ބަ 24ވަނަ އަހަރު މިޔުނިޓުގެ އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ވަނީ ތަފާތު  0202ފާއިތުވި 

ދަުރ ނެތް ސަރަހައްދުތަކަށް އަިއ އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް ކުލިައރެންސް ދިނުމަށް ކުރެވުުނ މިހުރިހާ ދަތުރަކީވެސް ބަނ

 ދަތުރުތަކެވެ. ދަތުރު ތަކުގެ ތަްފސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ދަތުރުގެ ބާވަތް  #
ދަތުރުކުރެވުނު 

 ރަށް 
 ދަތުރުގައި ހޭދަވި މުއްދަތު 

ންސް ކުލިއަރެ 

 ދެވުނު ބޯޓު 

ބައިވެރިވި 

 މުވައްޒަފު 

2 

ހެލްތު 

ސްކުރީންކުރުމާއި އަދި 

ރޑް ހެލްތު  އިންވަ

ކުލިއަރެންސް 

 ދިނުމަށްޓަކާއި 

 21.22.0202 22.22.0202 ގއ. ކޫއްޑޫ 

އެމް.ވީ. އޭސިން 

-މެރައިން ރީފާރ

0 

މުހައްމަދު 

 ޝިރުޙާން

މުހައްމަދު އެމް.ވީ.  26.20.0202 21.20.0202 ގއ. ކޫއްޑޫ ހެލްތު  0
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ސްކުރީންކުރުމާއި އަދި 

ރޑް ހެލްތު  އިންވަ

ރެންސް ކުލިއަ

 ދިނުމަށްޓަކާއި 

 ޝިރުޙާން ސިރީޗައި ރީފާރ

3 

ހެލްތު 

ސްކުރީންކުރުމާއި އަދި 

ރޑް ހެލްތު  އިންވަ

ކުލިއަރެންސް 

 ދިނުމަށްޓަކާއި 

ގއ. 

 ވިލިނގިލި 
24.20.0202 20.20.0202 

ޓަގް. ޑޯރިސާ / 

 ބާޖް. ހަލީސާ

މުހައްމަދު 

 ޙާންޝިރު

4 

ހެލްތު 

ސްކުރީންކުރުމާއި އަދި 

ރޑް ހެލްތު  އިންވަ

ކުލިއަރެންސް 

 ދިނުމަށްޓަކާއި 

 00.20.0202 03.20.0202 ގއ. ކޫއްޑޫ 
އެމް.ވީ. އެސް 

 ލީލާވާދީ 

މުހައްމަދު 

 ޝިރުޙާން

 

 އައި ގުޅިގެން ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް: 29-ކޮވިޑް 

ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެްނ  29-ގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެދުރެމުން ދިޔަ ކޮވިޑްވަނަ އަހަރުެވސް މުޅި ދުނިޔޭ 0202ފާއިތުވި 

ގެ ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކާއި މިޔުނިޓުންވެސް ވާނީ  29-ދިވެހިރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ކޮވިޑް 

ނޑުމަގުން އައި ހުރިހާ  0202. އެގޮތުން ފާއިތުވި ކޮށްފައެވެތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭއަށް ކަ

ވާނީ ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އުޅަނދަކަށް މިޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަރާއި ސްކުރީންކޮށް ކުލިއަރެންސް

ޓަރކުރުމުގެ އެންމެހާިއ ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންަނ ހުރިާހ މީހުން ސްކުރީން ކުރުމާއި، ސަރވައިލަންސްގައި ބެހެއްޓުމާއި މޮނި

 މަސައްކަތްވާނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 އަދަދު  ކުރެވުނު މަސައްކަތް  #

 2202 އަށް ސްކުރީން ކުރެވުނު އުޅަނދުގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 1
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 26162 އަށް ސްކުރީން ކުރެވުނު ކުރޫންގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 0

 41 އަށް ސްކުރީން ކުރެވުނު ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 3

 2202 އައި ގުޅިގެން ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޕްރެޓިކް ދެވުނު އުޅަނދުގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 4

 2202 އައި ގުޅިގެން ސަރވައިލެންސްއަށް ލެވުނު އުޅަނދުގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 3

 26162 ލެންސްއަށް ލެވުނު ކުރޫންގެ އަދަދުއައި ގުޅިގެން ސަރވައި 29-ކޮވިޑް 6

 41 އައި ގުޅިގެން ސަރވައިލެންސްއަށް ލެވުނު ޕަސެންޖަރުންގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 7

 27 އައި ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރެވުނު އުޅަނދުގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 1

 41 އަދަދު އަށް ޕޮސިޓިވް ވި ކުރޫންގެ 29-ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު އުޅަނދުތަުކން ކޮވިޑް 9

 22 އަށް ޕޮސިޓިވް ވި ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު  29-ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު އުޅަނދުތަުކން ކޮވިޑް 22

 429 އައި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު ކުރޫންގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 22

 22 އައި ގުޅިގެން ކަރަންޓީނު ކުރެވުނު ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު 29-ކޮވިޑް 20

23 
ސް ދިނުމަށް އުޅަނދުތަކަށް އެރި އެކިއެކި އިދާރާގެ އޮފިސަރުން ސަވައިލެންސްގައި ކުލިއަރެން

 ބެހެއްޓުނު އަދަދު 
22 

 

ނޮވެންބަރު މަުހ ސައުތު އެފްިރކާއާއި އެސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފެުނނު ކޮރޯނާ ަވއިރަހުގެ އައު ވޭރިއަންްޓ 

ނޑުމަގުން ރާއް ޖެ އައި އުޅަނދުތަކުގެ ޓްރެވަލް ހިސްޓްރީ ނެގި އަދި އެގައުމުތަކުން )އޮމިކުރޯން( އައި ގުޅިގެން ކަ

ކުރޫ/ޕަސެންޖަރުން އަދި އުޅަނދުތައް އައުން މަނާކުރެވި މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދާނާކުރެވި ބެލެހެއްޓެމުން ވާީނ 

 ގެންގޮސްފައެވެ.

ނޑުމަގުން އަންނަ ކުރޫ އަދި ޕެސެންޖަރުންގެ ސޯލީވް ވަކި އުސޫލަކުން  ޕޯޓް ހެލްތުގެ ހާއްސަ އެޕްރޫވަލްއަކާއެކު ދެމުން ކަ

 މޮނިޓަރ ކުރެވެމުން ވަނީ ގެންޮގސްފައެވެ.
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ރޫން ބަަދލުކުރުން( އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް ކު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ކުރޫ ޗޭންޖު )ސައިން އޮން، ސައިން އޮފް އަިދ އެއް

ންގާއިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެޕްރޫވަލްއާއި އެކު މޮނީޓަރ ކުރަމުްނ އްސަ ގައިޑްލައިންއެއް ހެދި ގައިޑުލައިޚާވަކި ، ކުރުމުގައި

 ގެންދެވުނެވެ.

ހުއްދައެއް އީމެއިލް އްސަ ޚާ އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އުޅަނދުތަކަށް އަރާއި ފައިބާ އެންމެހާއި ފަރާތްތަކަށް ޕޯޓް ހެލްތުގެ 

 މެދުވެރިކޮށް ހޯދާއިގެން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ.

 ނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް:ކުރެވު 

ޕާރފޯމަންސް އޯޑިޓެއް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ގެ ކޮލިޓީ އެސުއަރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ހަދާިއ އްސަ ޚާމިޔުނިޓުގެ 

 ރިޕޯޓް ފޮނުވާފައެވެ.

ްއ މިޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުްނ ދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް ހިދުމަްތަތކަށް އެދޭ ފޯމްތަކާއި އުސޫލުތަޚިނިޓުން ދެމުންގެްނދާ އެކިއެކި މިޔު

 އެކުވެގެންވާނީ އެކުލަވާލައި ފައިަނލް ކުރެވިފައެވެ.

ރޑް ކުލިއަރެންސްވަނީ ދެވިފައެވެ. 0202 ނޑުމަގުން ރާއްޖެއައި ހުރިހާ އުޅަނދަކަށް އޮންބޯ  ވަނަ އަހަރު ކަ

އްސާ ޚިއެޗް.ޕީ.އޭ އައި  އުލޫމާތުވާނީޕޯޓް ހެލްތު، މާލޭ ސީޕޯޓް ޔުނިޓުގެ ސަރވިސް ޗާރޓާރ ތައްޔާރުކުރުމަށް މަ

 ކުރެވިފައެވެ.

ރޑް ޕްރޮސީޖިޔާއެއް ވާނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.އްސަ ޚާދުމަތްތަކަށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ޚިވަކިވަކި  ނޑަ  ސްޓޭ

ނޑައެޅި، ފޯމުތައް ހެޑް އޮފީހައި ވާ ީނ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ބެލުމުެގ މަސައްކަތް ނިންމާއި، އާއަހަރަށް ޓާރގެޓް ކަ

 ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިމާވިދަތިތަކާއި އެކަންތައް ހައްލުކުރުމަށް އެޅުނު އަދި އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް: 0202  3.7.4
ވަނަ އަހަރު މިޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވާނީ އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން  0202

 22މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްުލކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު ަމސައްކަތުން އަލައް ނެގުުނ ުމވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އިދާރީ  0202މުވައްޒަފަކު ދާއިމީކޮށް މިޔުނިޓުގައި ސެޕްޓެންބަރު 

 ން ވާީނ މަސައްކަތްކުރެވިފައެވެ.ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ގަވާއިދު މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ތަކެތި ައދި
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 މިހާރު ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ހިޔާލު: 3.7.3
 އް އިމްޕްލިމެޓްކުރެވުން.ކަމާއި ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި މަސްވަރާކޮށް ނިންމާ ކަންކަން ވަގުތުްނ ވަގުތަ

ދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާިއ އުސޫލުތައް ހަދާއިރު ހެދިފައިާވ ގަވާއިދުތަކާއި އިންޓަރނޭަޝނަލް ގަވާއިދުތަކާއި، ެއހެން އި

 ނާރާނެހެން ހެދުން.ފުށު

 މުވައްޒަފުންނަށް ބޭުނންވާ ތަމްީރނުތައް ވަކި ޕްލޭނެއްގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔުން.

 އްގައި ސެންޓްރަލީ މެނޭޖްކުރުމުގެ ސަގާފަތް ބަދަލުކުރުން.ހުރިހާ ކަމެ

 ޔުނިޓަށް ބޭުނންވާ މުވައްޒަފުންެގ ދަތިކަން ހައްލުކޮށް ދިނުން.

 އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި އެހެނިހެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ާއލަތްތައް ހަމަޖައްސަވާއި ދިނުން.

 ޕޯޓް ތަކުގައި ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންގެ ހިޔާލާއި މަސްވާރާ ހޯދުން.ސީޕޯޓްތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ސީ

ޔުނިޓުން ދެމުންގެންދާ ިހދުމަްތތަށް އޮންލައިންކޮށް ިއތުރަށް ަހރުދާނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ަފންީނ އެހީތެރިކަމާއި އާލާތްތަްށ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 

 ކުޅުދުއްފުޝީ ސީޕޯޓު  3.7.3.3
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ކުޅުދުއްފުްި ސީޕޯޓުގެ ަަނދަރަްް އައި އުޅަނދުތަްް
ރލއްޖޭގައި ހޭދަކޮްްފައިވލ ދުވަސް

އި އެވަރެޖް ކޮްް ރލއްޖޭގަ
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 އައްޑޫ އެއަރޕޯޓު 3.7.3.4
 އައްޑޫ އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާފައިވާ ފްލައިޓުތަކުގެ ގައުމުތައް 

 2 އޮސްޓްރޭލިއާ 2 އޮސްޓްރިއާ 2 ބެލްޖިއަމް  2  ޑިއެގޯ ގާރސިއާ 

 4 ޖިބޫޓީ  0 ފުރާންސް 2 ޖާރމަނީ 2 ގުރީސް 

 2 ހަންގޭރީ 1 އިންޑިއާ 2 އިންޑަނޭޝިއާ 2 އިޓަލީ

ރޑަން 2 ކަޒަކިސްޓާން 2 ކެންޔާ 2 ލިތުއޭނިއާ   2 ޖޯ

 2 އޮމާން 2 ފިލިޕިންސް 3 ޕޯރޗުގަލް  3 ރަޝިއާ

 4 ސީޝެލްސް 3 ސިންގަޕޯ 2  ސައުތު އެފްރިކާ  2 ސުޕެއިން 

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް 

 އެމިރޭޓްސް

9 

 ޔުކުރައިން

2 

 ސުވިޒަލެންޑް

 6 ލަންކާސުރީ 2

ޔުނައިޓެޑް  66ޖުމްލަ 

 ސުޓޭޓްސް
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ދޫކުރެވިފައިވލ އިންވލޑް ކްލިއަރެންސް
ދޫކުރެވިފައިވލ އައުޓްވލޑް ކްލިއަރެންސް

މްޕްޝަން ސެޓްފިކެޓްދޫކުރެވިފައިވލ ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން އެކްސެ
ދޫކުރެވިފައިވލ ޑެޑްަޮޑީ ސެޓްފިކެޓް
ޓްދޫކުރެވިފައިވލ މެޑިސިން ޗެސްޓް ސެޓްފިކެ

ވލ އަދަދުސެނިޓޭޝްން އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައި
ދަދުރެޓްގލޑު އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައިވލ އަ

ފައިވލ އަދަދުވެކްޓލ ކޮންޓޤރޯލް އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވި

.އް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެއިންވލޑް އަދި އައުޓްވލޑް ކްލިއަރެންސް ގެ އިތުން ހުރި މަސައްކަތެ: ނޯޓް
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 އައްޑޫ ސީޕޯޓު  3.7.3.3
ނޑުގެ ބަނދަރަށް އެ  ތެރެވެފައިވާ އުޅަނދުގެ އަދަދުއައްޑޫ ކަ

 މަސް  އަދަދު 

 ޖަނަވަރީ 1

 މާރިޗް 1

 އެޕްރީލް 5

 މޭ 5

 ޖޫން 1

 އޮކްޓޫބަރު 1

 ޑިސެންބަރު 1
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ދޫކުރެވިފައިވާ 

އިންވާޑް 

 ކްލިއަރެންސް 

 ދޫކުރެވިފައިވާ 

އޮންބޯޑް 

 ކްލިއަރެންސް 

 ކުރެވިފައިވާ 

އިންސްޕެކްޝަންތަކުގެ 

 އަދަދު 

މެލޭރިއާ 

 އެންޑެމިކް 

ގައުމުތަކުން އައި 

 އުޅަނދުގެ އަދަދު 

މެލޭރިއާ 

 އެންޑެމިކް 

ގައުމުތަކުން އައި 

މީހުންގެ )ކުރޫއިން 

  ހިމެމަނައިގެން(

 އަދަދު 

 މަސް 

 ޖަނަވަރީ 18 1 1 3 3

 ފެބްރުވަރީ 18 1  2 2

 މާރިޗް 27 3 1 8 8

 އެޕްރީލް 56 3 2 3 3

 މޭ 38 2  2 2

 ޖޫން 60 3 1 6 6

  ޖުލައި 19 1 1 2 2

 އޮގަސްޓު 35 2  2 2

 ސެޕްޓެންބަރު 54 3 1 6 6

 އޮކްޓޫބަރު 27 2 1 4 4

 ނޮވެންބަރު  26 3  3 3

 ޑިސެންބަރު 0 0 1 1 1

 

 އުލިގަމު ސީޕޯޓު  3.7.3.6
ނޑުގެ   ބަނދަރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްއުލިގަމު ކަ

ނޑުގެ ބަނދަރަށް އެެތރެވެފައިވާ އުޅަނދުތައް  ރާފައިވާ ގައުމުއެންމެފަހުން ފު އުލިގަމު ކަ



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 76 

 3 ދުބާއީ 2 އިންޑިއާ 3 އިންޑަނޭޝިއާ 9 މެލޭޝިއާ

 2 ނަވުއަޓު  2 ފިލިޕިންސް 0 ސިންގަޕޯ 0  ސުރީލަންކާ

 9 ތައިލެންޑް 2 ޔޫއޭއީ  0 ޖިބޫޓީ  2 ޔޫއޭއީ 

 2 ޔަމަން 36ޖުމްލަ 

 

 ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް 

 

 

 ކޮމިއުނިކެބަލް ޑިސީސަސް  3.1

 ގްރާމް ނެޝަނަލް އޭޑްސް ޕްރޮ  3.1.2
ނޑު މަޤްސަދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެޗް.އައި.ވީ / އޭޑްސް އިން ރައްކާތެރި  ނެޝަނަލް އޭޑްސް ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަ

ރައްކާތެރިކުރުމެވެ.  އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެޗް.އައި.ވީ/ އޭޑްސް ނިސްބަތުން މަދު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމެވެ. 

ވެސް އދ. ގެ ކަންޓްރީ އޮފީސްތަކުގެ ފަންނީ އެީހތެރިކަމާއެކު އޭޑްސް ބައްޔާއި ަވނަ އަަހރ0202ުއެގޮތުން،  

ޖިންސީގުޅުމުގެ ތެރެއިން އަރާ އެހެނިހެން ބަލިތައް ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދިޔުން މަދުކޮށް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް 

އިޓިސް ބީ އަދި ސީ އަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރެވިފައިވެއެވެ.  އެގޮތުން ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް ތަކުގެ ތެރެއިން ހެޕަޓަ

 މިއަހަރުވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް
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ދޫކުރެވިފައިވލ އިންވލޑް ކްލިއަރެންސް

ދޫކުރެވިފައިވލ އައުޓްވލޑް ކްލިއަރެންސް

ން ސެޓްފިކެޓްދޫކުރެވިފައިވލ ޝިޕް ސެނިޓޭޝަން އެކްސެމްޕްޝަ

ދޫކުރެވިފައިވލ ޑެޑްަޮޑީ ސެޓްފިކެޓް

ދޫކުރެވިފައިވލ މެޑިސިން ޗެސްޓް ސެޓްފިކެޓް

ދުސެނިޓޭޝްން އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައިވލ އަދަ

ރެޓްގލޑު އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައިވލ އަދަދު

ވލ އަދަދުވެކްޓލ ކޮންޓްރޯލް އިންސްޕެކްޝަން ކުރެވިފައި
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 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައިވާނީ: 3.1.0
 ހ. އެޗް.އައި.ވީ އާއި ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށެވެ. 

. ގިނަ މީހުން ހާއްސަކޮށް އެޗް.އައި.ވީ ޖެހުމަށް މަގުފަހިވާ އަދާތައް ހުންނަ މީހުން އެޗް.އައި.ވީ އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ށ

 ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށެވެ.

 ނ. ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ހެދުމުގެ އުސޫލް ހަރުދަނާ ކުރުމެވެ. 

 ރ. އެޗް.އައި.ވީ އަށް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ރިޕޯޓް ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށެވެ. 

 ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށެވެ.  ބ. ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް  ބީ އަދި ސީ  ޑައިގްނޮސް ކުރުމާއި ފަރުވާ

  ރައްކާތެރިވުން ބަލިތަކުން ފެތުރިދާނެ ހާލަތްތަކުގައި އާންމު

 

 މުއައްޒަފުންނާއި މުއައްޒަފުންނަށް  –ވިފައިވާ އޮނިގަޑު ބަހާލެ  މަސައްކަތްތައް  ޑިވިޜަންގެ 

 މަސައްކަތްތައް ޒިންމާކުރެވިފައިވާ

 އެޗް.އައި.ވީ / އޭޑްސް ޕޭޝެންޓުންގެ ރަޖިސްޓްރި ބެލެހެއްޓުން. 

ތްތަކަްށ ބޭްސ އޭޗް.އައި.ވީ އޭޑްސް ޕޭޝެންޓުންނަށް ޭބނުންވާ ބޭސް ހޯދުމާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްުޓން އަދި ބޭސް ބޭނުންވާ ފަރާ

 ހަވާލުކުރުން  

 އެޗް.އައި.ވީ / އޭޑްސް އެސް.ޓީ.އައި ގެ ސަވައިލަންސް ބެލެހެއްޓުްނ 

ނެޝަނަލް އޭޑްސް ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން ހަމަޖެއްސުމާ، ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްުވން، ކައުންސިލުން ނިންާމ 

 ހެއްޓުން ކަންކަން ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ސެރެޓޭރިއޭޓް ބެލެ

 ނެޝަނަލް ސްޓްރޭޓެޖިކް ޕްލޭން އިންޕްލިމެންޓް ކުރުން 

 ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރިޕޯޓްތަކަށް ބޭުނންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ރިޕޯޓް ކުރުން  ޤައުމީ އަދި 

 އި  މަސައްކަތްތައް ކުރުން ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ބަލިތައް ހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެ އިތުރަްށ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަްށޓަކަ

ޔޫ.އެން.އެޖެންސީ/ ފަންޑިން އެޖެންސީ ތަކަށް ޭބނުންވާ ވާރކް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، 

ނޑައެޅިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ރިޕޯޓް ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން   ކަ

ނުންާވ ގައިޑްލައިން، އެސް.އޯ.ޕީސް، އުސޫލްތައް، ޓޫލްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި މީހުން ތަމްީރުނ ނެޝަނަލް ޕްރޮގްރާމަށް ބޭ 

 ކުރުން. 
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 ރ. ޑިވިޜަންގެ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ޞިއްޙީ މިންގަޑުތަކާއި ޞިއްޙީ ޙާލަތު 

 އަށް ވުރެން ދަށުގައި ބެހެއްޓުން   2.23އެޗް.އައި.ވީ ޕްރިވަލެންސް ރޭޓް 

 އަށް ވުރެން ދަށުގައި ބެހެއްޓުން  2.23ންސިޑެންސް ރޭޓް އެޗް.އައި.ވީ އި

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ޓާރގެޓްތައް: 3.1.3
އެޗް.އައި.ވީ ޕޭޝެންޓުންނަށް ޭބނުންވާ އޭއާރްވީ ކޮންމެ ީމހަކަްށ ބޭހާއި ފަރުވާެގ ކަންކަން ހަމަެޖއްސުން  ލިބޭޭނ އިންތިާޒްމ 

 ސުންހަމަޖެއް

 ރާއްޖޭގެ އެޗް.އައި.ވީ އަދި ޖިންސީ ގުޅުމުންއަރާ ބަލިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން. 

ރާއްޖޭގައި އެޗް.އައި.ވީ ކޮންޓްރޯލްކޮސް ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ގައިޑްލައިން، ެއސް.އޯ.ޕީސް، އުސޫލްތައް، 

 .ޓޫލްތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި މީހުން ތަމްރީނު ކުރުން

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާބަލިތަކަްށ ބޭނުންވާ ގައިޑްލަިއން، އެސް.އޯ.ޕީސް، އުސޫލްތައް، ޓޫލްތަްއ ތައްޔާރު ކުރުމާއި މީހުްނ 

 ތަމްރީނު ކުރުން.

ނޑުނަ ނުދީ ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން   ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ސީ ގެ ބޭސް  މެދުކެ

 ން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިބްރޯ ސްކޭން ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ސީ ގެ ފަރުވާގެ ކަންކަ

 ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ސީ ގެ ބަލިމީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއް ބެލެހެއްޓުން 

 ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް  3.1.4
   މިއަހަރަށް އެޗް.އައި.ވީ ޕޭޝެންޓުންނަށް ޭބނުންވާ އޭ.އާރް.ވީ އާއި ބަލި މީހުންނަށް ބޭުނންވާ އެހެންޭބްސ

 ނެވުނެވެ. އަދި ނެޝަނަލް ލެެވލް ގައި ސްޓޮކް ދަނީ ބެލެހެއްޓެުމންނެވެ. ގަ

  .ެބޭސް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ފަރާްތަތކަށް ގަވާއިދުން ބޭސް ހަވާލުކުރެވ 

  ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ސްކްރީނިންގ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަެކްއ

ޓަލް ތައްޔާރު ޔާރު ކުރެވިފައިވާ ވާރކް ވިސާ ޕޯތުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އިން ތައްކުރެވުނެވެ. އެގޮ

ކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްީރ 

 އޮފް ކޯޑިނޭޓް ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކޯޑިނޭޓްކުރެވުނެވެ. 

  .ެއެޗް.އައި.ވީ ޕޭޝެންޓުންގެ ވައިރަލް ލޯޑް ޓެސްޓިންގ އަށް ބޭނުްނ ވައިރަލް ލޯޑް ޓެސްޓިން ކާޓްރިޖް ހޯދުނެވ 

  ްއެޗް.އައި.ވީ އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި "ޕްރެޕް" އަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުްނވާ ގައިޑްލައިނ

އެކު ކުރެވުނެވެ. އަދި" ޕްރެޕް" އަށް ބޭުނންކުާރ  ގެ އެހީތެރިކަމާޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

  ބޭސް ގަނެ އޭގެ ސްޓޮކެއް ދަނީ ބަލަހައްޓަމުްނނެވެ.



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 79 

 ްޓަކައި ހެޕަޓައިޓިސް ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑާރ "އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ކުރުވުމަށް ހޭލުންތެރި އަށް ހެޕަޓައިޓިސް ވައިރަލ

 ވާރކް ޕްލޭންގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެ.   މައިޝާ" އާއި އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ އަދި

  ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެޕަޓައިޓިސް ކްލިނިކަލް ޤައިޑްލައިނެއް ތަްއޔާރުކޮށް ފައިނަްލ

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

 "ިރިޕޯޓް ޑެސިމީނޭްޓ   "ބައިލޮޖިކަލް އެންޑް ބިހޭވިރަްލ ސާރވޭ އޮން އެޗް.އައި.ވީ އެންޑް އެސް.ޓީ.އައ

 ކުރުމަށްޓަކައި އޭގެ ކޮންސަލްޓެންޓާއި އެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 ްއެ.ޗް.އޯގެ އެހީތެރިކަމާ އެުކ .ލިޔުހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ސީ ގެ ފަރުވާގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  ޑަބ

 ފައިބްރޯ ސްކޭން  ހޯދުނެވެ.

 ްވާ އެންޓި ވައިރަލްސް ޯހދައި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ހެޕަޓައިޓިސް ޕޭޝަންޓުންނަށް ބޭނުނ

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެުހނެވެ. 

 ްކުރިއަށް ގެންދިއުން. ހެޕަޓައިޓިސް ކްލިނިކަލް ގައިޑްލައިން ތައްޔާރުކުރުމާއި، ހެލްތް ކެއަރ ވޯކަރސް ޓްރެއިނިންގ 

 ްއެވައަރނެސް ޕްރޮގްރާމްތަށް ރާވައި ހިންގުން.  ހެޕަޓާއިޓިސް ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރ އާއި ގުޅިގެނ 

  ިއެސް.ޓީ.އައިގެ ތެރެއިން ސިފިލިސް އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ބެންޒަތިން ޕްނިސިލިން ޕްރޮގްރާމް އިން ހޯދައ

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

 ަށް ބޭނުންވާ ކާޓްރިޖް ހޯދުމުގެ ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ސީ ގެ ވައިރަލް ލޯޑް ޓެސްޓިން ހެދުމުގެ މަސައްކަތ

 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.  

  ުހެޕަޓައިޓިސް ޕޭޝަންޓުންނަށް ބޭނުންވާ އެންޓި ވައިރަލްސް ޯހދައި އެސް.ޓީ.އޯ ފާމަސީން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކ

 ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާިއ ބޭހުގެ ސްޓޮކް ފާމަސީ މެދުވެރިކޮށް  ދަނީ ބަލަހައްޓަުމންނެވެ. 

 ީގުޅުމުން އަރާ ބަލިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްުޓނެވެ. ޖިންސ 

  .ެއެޗް.އައި.ވީ އަށް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލް ރިވައިސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެނެވ 

 ިކޮށް ވާރކްޕާމިޓް މެޑިކަލް ހެދުމާއި ބެހޭ އުސޫލް  ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު އަލުން ތަންަތނަށް ކިއު މެދުވެރ

 ފޮނުވުނެވެ. 

  ްމިއެޖެންސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް އަދި އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޑިވިޜަނާއި ގުޅިގެނ

  0202ފެބްރުވަރީ  24ވާރކްޕާމިޓް މެޑިކަލް ފޯމެޓް ރިވައިޒް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ތަންތަނަށް ފޮނުވުނެވެ. އަދި 

 ޓް ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ  އެންގިފަެއވެ. ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާފޯމެ 

   " ްޕްރިވެންޝަން އޮފް މަދާރ ޓު ޗައިލްޑް ޓްރާންސް މިޝަން އޮން އެޗް.އައި.ވީ، ސިފިލިސް އެންޑް ހެޕަޓައިޓިސ

 ޓްރިޕްލް އެލިމިނޭޝަން"  ގެ މަސައްކަތް 



 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް، ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  2021 80 

  .ެއަދި  ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނެޝަނަލް އޭޑްސް ކައުންސިލް އަލުން އެކުލަވާލެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވ

 ވަނީ އަލުން އެކުލަވާލައްވާފައެެވ.  0202ޑިސެމްބަރު  23އޮފީހުން 

  .ެވީސީޓީ މެނުއަލް ރިވައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވ 

 ިނަްލ އައި.އޯ.އެމް އާއި ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ އާއި ގުޅިގެން މައިގްރެންޓް ހެލްތް ޕޮލިސީ އެއް ތައްޔާރުކުރެވި އަދި ފައ

 ކުރުމުގެ  މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ. 

  ްގަިއ  0202އޭޕްީރލް  4މޯލްޑިވްސް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް ފޮރ ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް ގެ ބައްދަލުވުމެއ

 ބޭއްވުނެވެ. 

  ުކުރުމުގެ ނެޝަނަލް އެކްަޝން ޕްލޭން ޮއން އެޗް.އައި.ވީ، ވައިރަލް ހެޕަޓައިޓިސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި ަތއްޔާރ

 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

  "ްވޯކް ޕާމިޓް މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ެތރޭގައި ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ީސ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ ފަާރތްތައް ެމޑިކަލް "އަންފިޓ

ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދާންޖެހޭތީ ޮޕލިސީ ރިވައިސް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާއި ގުޅުންހުރި ޓެކްނިކަލް ޭބފުޅުންނާއި އެުކ 

 ލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަ

  ްމެޑިކަލް އަންފިޓް ވާ ފަރާތްތަކަށް އެބުރި ރާއްޖެ ޓުރިސްޓެއް ގޮތުގައިވެސް ނާދެވޭތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުނ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންަތކެއް ބޭއްވުނެވެ. 
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 ށްލެވޭ ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައް ފާހަގަކޮ  3.1.3
 ދުނިޔޭގެ އޭޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 ހެޕަޓައިޓިސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  އެކި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ. 

 އެގޮތުން:  

 ތަފްޞީލުތައް އެނެކްސްގައި ިހމެނުން  -ންކުރުްނ(  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު )ޓޭަބލް ނުވަތަ ޗާރޓެއް ބޭނު

އަމާޒުކުރެވޭ  

އާބާދީ/ 

 ފަރާތް/ދާއިރާ

ކަވަރ 

ކުރެވުނު 

 އަތޮޅުތައް

ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

ގޮތަށް ނުކުރެވުނު 

 ކަންކަން

ނުކުރެވުނު  

 ސަބަބު 

ކުރިއަށް ގެންދަްނ 

 ރާވާފައިވާގޮތް

 ޚިދުމަތްތައް

ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އަދި ސީ 

ރުމަށް އަށް ފަރުވާ ކު

ވާ ފައިބްޯރ  ބޭނުން

 ދުމަތްޚިސްކޭންގެ 

މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުްނ 

ކުރާމިހުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ޖާރނީގައި 

ރެވިފައިވާ ގާއިމް ކު

ވީސީޓީ ސެންޓަރުގެ 

ދުމަތް އަލުން ފެށުމުެގ ޚި

 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

ހެޕަޓައިޓިސް  

ބީ އަދި ސީ 

ޕޭޝެންޓުންނަ 

 ށް

މަސްތުވާ 

ތަކެތި 

ކުރާ ބޭނުން

 މީހުންނަށް  

ޑަބްލިޔު. އެޗް.އޯ    

އަށް ރިކުއެސްޓް 

ކޮށްގެން ލިބުނެްއ 

ލަސްވުމާއި 

 ގުޅިގެން 

ހެޕަޓައިޓިސް ގެ 

ރުވާގެ ކަންކަްނ ފަ

 ހަރުދަނާ ކުރުން

 ފަންޑު ހޯދާ 

ދުމަތް ޚިމި

ނޑުނަ ދީ ނުމެދުކެ

ދުމަތް ދިނުމަްށ ޚި

ދަނީ 

މަސައްކަތްތަކެއް 

 ކުރެވެމުންނެވެ.   

 ގްރާމްތައްތަމްރީނު ޕްރޮ

ވޮލަންޓްރީ ކައުންސިލިންގ 

އެންޑް ޓެސްޓިން ހަރުދަނާ 

ގޮތުން މީހުން  ކުރުމުގެ

 

 

 

ފުވައްމުލަކު 

 

 

 

 

 

 

ފަންޑް ނެތުމުގެ  

 

ބޭނުންވާ ވަރަްށ 

ބޭތީެވ ފައިސާ ނުލި

ފައިސާ އެއްވެސް  
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 ހޮސްޕިޓަލް  ތަމްރީން ކުރުން

 

 

 

 

ސަބަބުން ފަންޑު 

ހަމަޖެހެންދެން ަވނީ 

 ފަހުގެ ތާރީހަކަށް

 ލަސްކުރެވިފައެވެ. 

ޑޮނަރ 

އެޖެންސީއަކުން 

ލިބުނުހާ އަވަހަކަްށ 

ބޭއްވުމަށް ވަީނ 

 ފަސް ކުރެވިފައެވެ. 

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 ޙަރަކާތްތައް

އެޗް.އައި.ވީ ޓެސްޓިންގ 

ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި 

ވީޑިއޯ އެއް ތައްޔާރު 

ރުމުގެ މަސައްކަތް ކު

 ކުރެވުނެވެ. 

ްނ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނު

ކުރާމިހުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ޖާރނީގައި 

ރެވިފައިވާ ގާއިމް ކު

ވީސީޓީ ސެންޓަރުގެ 

ށުމުެގ ދުމަތް އަލުން ފެޚި

 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

 

އާއްމު 

 ފަރުދުން

 

 ޤައުމީ

   

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަސްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލުތައް، ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކާބެހޭ ތަފްޞީލު  3.1.6
ޙަރަކާތް ހިންގާ  ޙަރަކާތް  ހިންގި  ތާރީޚް 

 ޑިވިޜަން 

ބައިވެރިވި އެހެން 

 މުއައްސަސާ ތައް 

ސެންސިޓައިޒޭޝަން ސެޝަން   0202ނޮވެމްބަރު 

އޮން އެޗް.އައި.ވީ ގެ ނަމުގައި 

، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުނެޝަނަލް އޭޑްްސ 
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މީޑިއާތަކުގެ  މީހުންނަްށ 

ޓާގެޓްކޮށްގެން  ސެޝަން އެއް 

 ބޭއްވުނެވެ. 

 ހުރިހާ މީޑިއާ ތައް. ޕްރޮގްރާމް 

ހެޕަޓައިޓިސް ދުވަސް ފާހަގަ   0202ނޮވެމްބަރު  23

ކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭންޑްސް 

ކު ޓެސްޓިންގ ޓުގެދަރ އާއި އެ

 ށްހަރަކާތެއް ކުރިއަ

 ގެންދެވުނެވެ. 

 

ނެޝަނަލް އޭޑްްސ 

 ޕްރޮގްރާމް 

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ، 

ހޭންޑްސް ޓުގެދާރ އަދި 

 ޝީ

ނެޝަނަލް އޭޑްްސ  ޑް ރިބަންރެ 0202ޑިސެމްބަރު  22-27 

 ޕްރޮގްރާމް 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮފީސް، ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ، 

 ޑަބްލިޔު އެޗް.އޯ 

ރަތް ރިބަން ޕްރޮމޯޓް   0202ޑިސެމްބަރު  22-27

ކުރުމަށްޓަކައި ވީޑިއޯ ތައްޔާރު 

 ކުރުން 

ނެޝަނަލް އޭޑްްސ 

 ޕްރޮގްރާމް 

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ، ހުރިހާ 

 މީޑިއާ

ގުޅީފަޅު ރިމާންޑް ސެންޓަރުގައި  0202ޑިސެމްބަރު  00

ތިބި މަސްތުވާ ތަކެިތ 

ބޭނުންކުރާ މީހުްނނަްށ 

އަމާޒުކޮށްގެން ސްކްރީނިން އެއް 

 ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ނެޝަނަލް އޭޑްްސ 

 ޕްރޮގްރާމް 

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ އަދި  

 ޝީ 

 

 ޕްރޮގްރާމް ނެޝަނަލް އިމިއުނައިޒޭޝަން  3.1.7
ޝަނަލް އިމިއުނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެކްސިންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތަކެއް ރާވާ ހިްނާގ ނެ

ނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ތުއްތު ކުދިންނާއި ވިާހ ޢުމުރުގެ އަންހެނުން އަިދ  ޕްރޮގްރާމްއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަ
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ނޑު މީހުނަށް ވެކްސިން ދިނުމުން ރަ އްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ބަލިތަކުން ބަލިވާ ޢަދަދު އަދި މިފަދަ ބަލިތަކުގެ ސަބަުބްނ މާބަ

މަރުވެގެންދާ ޢަދަދު މަދުކުރުމެެވ. ޓްރެވަލް ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ޙައްޖު ،އުމްރާ އަދި އެހެނިެހްނ 

 ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ދަތުރުވެރިންނަށެވެ.

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ދެ ބަނެޝަނަލް އިމިއުނައި  ޔެކެވެ. ޒޭޝަން ްޕރޮގްރާމްގައި މައިގަ

-އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ ވެކްސިން )ބީސީޖީ، ހެޕަޓައިޓިސް 3މިބައިގައި ހިމެނެނީ :ރޫޓިންގް އިމިއުނައިޒޭޝަން 

އަހަރުގެ އަންހެން ކުދިންނަށް ދެޭވ  22 ،ރ(އަދި ޑީ.ޕީ.ޓީ ބޫސްޓަ ،ބީ، ޕޯލިއޯ، ޕެންޓަވަލެްނޓް، ެއމް.އާރު، އެމް.އެމް.އާރު

ނޑު އަންހެުނން ނަށް ދެވޭ ޓީ.ޑީ ވެކްސިންއެވެ.   އެޗް.ޕީ.ވީ އަދި ފުރާވަރު ޢުރުގެ ކުދިންނާއި މާބަ

މި ޕްރޮގްރާމް ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ޙައްޖު، އުމުރާއަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ވެކްސިން ) ޕޯލިއޯ،  :ރެވެލް ވެކްސިން ޓް 

މެނިންޖައިޓިސް( އަދި  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޤަުއމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ދަތުރުވެރިްނނަށް ދެވޭ ވެކްސިން ، ންޒާއިންފުލުއެ

 )ޔެލޯފީވަރ ކޮލެރާ(އެވެ.

 ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް: 3.1.1
އަމާޒުކުރެވޭ  ޙަރަކާތް 

އާބާދީ/ 

 ފަރާތް/ދާއިރާ 

ކަވަރ 

ކުރެވުނު 

 އަތޮޅުތައް 

ކަނޑައެޅިފައި 

ވާ ގޮތަށް 

ވުނު ނުކުރެ 

 ކަންކަން 

ނުކުރެވުނު  

 ސަބަބު 

ކުރިއަށް ގެންދަން 

 ރާވާފައިވާގޮތް 

ވެކްސިން ކެމްޕެއިން   29ކޮވިޑް

 ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން 

ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަނާއި ބެޭހ 

ސްޓިއަރިންގް ކޮމިޓީ މީޓިންގތައް 

 ބޭއްވުން. 

ސަޕްލައި ޗެއިން ސައިޒިން ޓޫލްގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުން.

ްގ ނިންރެއިވެކްސިނޭޝަންގެ ޓުކޮވިޑް 

ޕްލޭން ހަދާ ޓްރެއިނިންގ ތައް ކުރިއަށް 

 ގެންދިއުން.

މުޅި  

  ރާއްޖެއަށް

ދުމަތްދޭ ޞިއްޙީ ޚި  

ތަންތަަނށް 

ވެކްސިން 

ފޯރުކޮށްދީގެން 

 ވެކްސިން ދިނުން. 
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ވިރާފް ޓޫލްގެ މަސައްކަތް ނިންާމ 

އާއި  ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ 

 ހަވާލު ކުރުން.

ރެގިޔުލޭޓޮރީ އޮތޯރިޓީއާއި އާއިއެކީ 

 ވެކްސިނާއިބެހޭ ކޮވިޝީލްޑް 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 

އި އެކީ ކޮވިޑް ކޮމަންވެލްތާ

ވެކްސިނޭޝަނާބެހޭ ބަްއލުވުމެއް 

 ބޭއްވުން.  

އިންޑިޔާއިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން 

 ޑޯޒް ހަދިޔާކުރުން.222222

ވެކްސިންރީޑިނަސްއާއިބެހޭގޮތުން 

 ކޮމަންވެލްތް މީޓިންއެއް ބޭއްުވނެެވ.

ކޮވިޑްވެކްސިން ގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް 

 ޖަހަންފެށުން 

 

ރީޖަނަލް ވޯރކް ޝޮޕް އޮން ސޭފްޓީ 

ސަރވައިލެންސް ފޮރ ކޮވިޑް 

 ވެކްސިނޭޝަން ގައި ބައިވެރިވުން

ބަންގްލަޑޭސް އަދި ނޭޕާލްއަށް އެސްޓްރާ 

 ޒެނެކާ ވެކްސިން ހަދިޔާ ކުރުން.

ސެންޓްރަ 

 ލް ލެވެލް

 

   

ން ކޯލްޑްޗެއިން ކޮވިޑް ވެކްސި

 ޓްރެއިނިންގް 

 

މުޅި 

 ރާއްޖެއަށް

ހުރިހާ 

 އަތޮޅެއް

ވާޗުއަލްކޮށް   

ރީޖަން ތަކަްށ 

 ބަހާލައިގެން 
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 ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތަކާއި ޑޮކިއުމެންޓްސް ތަކުގެ މަސައްކަތް  3.1.9
 ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ/ޔުނިސެފް ޖޮއިންޓް ރިޕޯޓް

 )އެނުއަލް( ރިޯޕރޓް ނެޝަނަލް ޕޯލިއޯ

 އެނުއަލް ވެކްސިން އެންޑް ކޮންސިއުމަބަލް ފޯކާސްޓް ޖޮއިންޓް ރިޕޯރޓް

  0202ވެކްސިން ކަވަރޭޖް

 އަދި އެޗްޕީވީ ވެކްސިން ޕޯސްޓް އިންޓްރޮޑަކްޝަން އިވޭލުއޭޝަން. 29މޯލްޑިވްސް ޖޮއިންޓް ކޮވިޑް 

 ހޭންޑް ބުކް ފޯ ވެކްސިން އެންޑް ކޯލްޑްޗެއިން ހެންޑްލާރސް 

 ޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓްމޯލްޑިވްސް އިފެކްޓިވް ވެކްސިން މެނޭޖްމަންޓް ޑްރާފް

 ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ދަތިތައް 3.1.22
 ރޫޓިން ވެކްސިން ގަތުމަށް ޔުނިސެފަށް ފަންޑްލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ސްޓޮކްއައުޓް ވުންފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވުން.

ރާތުގެ ޑެކްގައި ކަތުރުފަނި އަޅާފައިވާތީ ޑެކް ވެއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އޮތުން އަދި އެތަނުގައި ފާހާނާ ކޯލްޑްރޫމް ހުންނަ އިމާ

 ނެތުން.

 ވެކްސިން އަތޮޅު ތެރެއަށް ފޮނުވުމަށް ވެހިކަލް އެއް ނޯއްނާތީ ވެްކސިން ފޮނުވުމަށް ވަރަށް ދަތިވެެއވެ. 

ގައި ބެހެއްޓުމުން ޫހނުވެ އްނެތުމުން ކޯލްޑްބޮކްްސތަޢް އަވީމާނު ބަހައްާޓޭނ ތަނެކޯލްޑްބޮކްސް އަދި ވެކްސިންއާއިބެހޭ ބައެއްސާ

 ކޯލްޑްބޮކްސްތައް ހަލާކުވަމުން ދިޔުން)ޕެކިން ވިރި ކޯލްޑްބޮކްސް ބޭނުންނުކުރެވުނެ(

ން ތަންތަަނށް ފޮނުާވއިރު ވެކްސިން ޕެކްކުރާތަނުގައި ފޯނެއް އަދި ޕްރިންޓް ކުރެވޭކަށް ނުހުރެއެވެ . އެހެން ވުމުގެ ސަބަުބން ވެކްސި

 ނދަގޫވުންޕެކިންލިސްޓް ރެޑީ ކުރަން އު

 ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް  3.1.22
 ހެޕަޓައިޓިސް ބީ ސީރޯ ސާރވޭ .4 މޮނިޓަރިން ދަތުރުތައް . 2

 ގޭޓް ވެްކސިން ތައާރަފް ކުރުންޓިންގް އިމިއުނައިޒޭޝަން އަށް ނިއުމޯކޮކަލް ކޮންޖުރޫ.3 ސާރވޭ ކަވަރޭޖް އިމިއުނައިޒޭޝަން.0

ވޯލްޑް އިމިއުނައިޒޭޝަން ހަފްާތ .3
 ފާހަގަކުރުން

 ކޯލްޑް ޗެއިން ޓްރެއިނިންގ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހިންގުން.6
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  އެނެކްސް . 3

   ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މެންޑޭޓް: 2އެނެކްސް 

ވަނަ މާއްދާއިން ހެލްތް  7)ޢާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ެގ  0220/7ތިރީގައި މިވަނީ ޤާނޫނު ނަްނަބރު 

ންސީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ، އަދި އެކަންކަން ކުރުމުގެ ޒިންމާ މި އެޖެންސީން ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެ

 އުފުލަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން  7)ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  0220/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި  އެޖެންސީގެ އިޚްތިޞާޞްގެ

 ބަލަހައްޓާނީ ެހލްތު ޕްރޮޓެކްޝަްނ އެޖެންސީންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ދުމަތްތައް ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ޙާލަތުގައިވާ އާބާދީގެ ގިންިތ ތަކަްށ ޞިއްޙަުތ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ބޭުނންާވ ޚި .2

 ރާވައި ހިންގައި، އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރު ކޮށްދޭންޖެހޭ ެއހީ ފޯރުކޮށް ދިނުން.

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމުން މުޖްތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުން. .0

ކުރެވޭ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިމިއުނައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ރާވައި  ވެކްސިންދީގެން ރައްކާތެރި .3

ހިންގުމާއި، އެފަދަ ބައްޔެއް އުޅޭނަމަ އެކަން ބަލައި ތަޙްލީލްކޮށް، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ޞިއްޙަތާއި 

 ބެލެހެއްޓުން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ބޭނުންާވ ވެކްސިނޭޝަންގެ ކަންތައް ހިްނގައި

އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު ރެގިުއލޭޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ުއޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުތަަކށް ސެޓްފިކެްޓ  .4

ނޑައަޅައި، އެބަނދަރުތަކުގަިއ  ދޫކުރުމާއި، ހެލްތު ރެގިއުލޭޝަާނ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެއްގަމާއި ވައިގެ ބަނދަރުތައް ކަ

ކަންތަްއތައް ރާވައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަނދަރު ތަކަށް އަންނަ އުޅަނދު ތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޞިއްޙީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 

ފުރާ އުޅަނދު ތަކަށް އަރާ ފައިބާ މީހުންނާއި، ތަކެއްޗާ ބެހޭޮގތުން ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަުމްނ 

 ގެންދިއުން.

ބަލިތަކާއި، ވާރުތަވާ ބަލިތަކާއި، ނުުކޅެދުންތެރިކަމުން  ގައިންގަޔަށް ނާރާ ދިގުމުއްަދތަށް ދެމިގެންދާ .3

 ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރާވާއި، ހިންގައި، މޮިނޓަރ ކުރުން.
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ރާއްޖޭގެ ނިއުޓްރިޝަންގެ ޙާލަުތ ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކއި ހިްނގަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންަގއި މޮނިޓަރ  .6

ގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހެދި ބޮޑުވުމަށް ހުަރސް އެޅޭ މައްސަލަތައް ކުރުމާއި، މިކަމަށް މުޖްތަމަޢު

 ދެނެގެނެ މި ކަންތައްތަާކބެހޭ މަުޢލޫމާތުގެ މައްޗަށް މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި ހިންގުން.

ންޖެޭހ ޚިދުމަތްތައް ތުއްތުކުދިންެގ ޞިއްޙަތާބެހޭ ގޮުތން ދޭ، ޢާއިލާގެ ޞިއްޙަތާއި، ދަރިމައިުވމުގެ ޞިއްޙަތާއި .7

 ދެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްީދ، އެކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލައި، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން.

މަދިރިއާއި އެހެންވެސް ބަލި ފަތުރާ ސޫފާސޫފި އަދި މިނޫންވެސް ބަލި ފަތުރާ ތަކެތި އުފެދޭ ަތންތަން ހޯދައި  .1

 ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން. ބެލުމާއި، އެފަދަ ސޫފާސޫފި ގިަނވިޔަ ނުދީ

ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި، މަސައްަކތުގެ މާހަޢުލަކީ ޞިއްޙީގޮތުްނ ރައްކާތެރި އަދި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތަކަށް  .9

އް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ މާޙައުލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މިކަމާބެހޭ ހުރިހާ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

ބޭނުންވާ އުޞޫލުތަކާިއ، މިންގަޑުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމަށް އެޑްވޮކޭޓް ކުރުމާއި، އެކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެިރ 

 ކުރުވުން.

އާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ އެއްބާރުލުން  .22

 ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަމާއި ލަފާދީ، އެފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން.ހޯދުމާއި އެ

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނާއި ޒުވާނުްނގެ ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންަނށް ދިމާވާ  .22

 ންނަށް އެހީތެރިވެ މުޖްތަމަޢެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.މައްސަލަތަކަށް ޢާއިލާ ހޭލުންތެިރ ކުރުވުމާއި، އެފަދަ މީހު

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ އުޞޫލުން ޢާންމު ޞިއްޙަތާުގޅޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި، މުޖްތަމަޢާއި.  .20

ޖޭގެ ހުރިހާ މިމަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ކޮމިއުނިޓީ އައުޓްރީޗް ޚިދުމަތްތައް ރާއް

 ހިސާބެއްގައި ހިންގުން.

ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާއިން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދާއިމީކޮށް މަސައްކަތް  .23

ކުރުމާއި، ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ުފއްދުންތެރި އަދި އެންމެ ފުރިހަަމ ގޮތުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތް ތަކަކަްށ ހެދުމަށް މަސައްކަތް 

 .ކުރުން

ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް ވިއްކާ ތަންތަނުގައި ހުްނނަންޖެހޭ ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި މި  .24

 މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
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ތަޢް މް ތަކާއި މީޓިންގތަމްރީން ޕުރޮގުރާ  3އެނެކްސް   

 އެންވައިރުމެންޓް ހެލްތު 

 ފެލޯޝިޕް/ ވާރކްޝޮޕް/މީޓިންގ/ ކޮންފަރަންސް/ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް އާއި މީޓިންގ:

  0202 ްހެލްތު  ސިންގއެޑްވާން އޮން މީޓިންގ ވާރޗުއަލް " ދިޔަ ކުރިއަށް ގައި 03 އަދި 29 ،27 އޯގަސްޓ- 

 ފަރާތުން  ގެ ޑިވިޜަން ގައި ޕުލޭނިންގ" އެންޑް އެސްސްމެންޓް ެއންޑް ވުލުނަރެބަލިޓީ އިމްޕުރޫވްޑް ތުރޫ  އެކްޝަން ކުލައިމެޓް

  ވެފަވެއެވެ. ބައިވެރި  ނަދީމް އަނާ ފާތިމަތު އޮފިސަރ ޕުރޮގުރާމް ހެލްތު ޕަބްލިކް
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 0202 ކުލައިމެޓް  އޮން ޓުރައިނިްނގ ޖަނަލްރީ "ވާރޗުއަލް ދިޔަ ކުރިޔަށް އަށް 26 އިން  23 ސެޕްޓެމްބަރ 

 ޕުރޮގުރާމް  ހެލްތު ޕަބްލިކް ފަރާތުން ގެ ޑިވިޜަން ގައި ޕީ" އެސް ޑަބްލިއު-އާރު ޕުލޭނިންގ ސޭފްޓީ ވޯޓަރ ރެސިލިއެންޓް

  ބައިވެިރވެފައިވެއެވެ. ނަދީމް އަނާ ފާތިމަތު އޮފިސަރ ޕުރޮގުރާމް ހެލްތު ޕަބްލިކް އަދި ޝީޒާ މަރިޔަމް މެނޭޖަރ

 2020 އޮން  )ވާރޗުއަލް( މީޓިންގ ޓީރިއަލްމިނިސް-"އިންޓަރ ދިޔަ ކުރިއަށް އަށް 24 އިން 20 އޮކްޓޯބަރ 

 އޮފް  ޑިރެކްޓަރ ފަރާތުން ޑިވިޜަންގެ ގައި ރީޖަން" އޭޝިއާ އީސްޓް-ސައުތު އިން ސުކޫލްސް ޕުރޮމޯޓިން  ހެލްތު ރެވިޓަލައިޒް

 ޕުރޮގުރާމް  ހެލްތު  ޕަބްލިކް ސީނިައރ ، ޖެނީފާ މަރިޔަމް ފިަސރއޮ މެޑިކްލް ސީނިއަރ ޝަުއފާ، އާިމނަތު ހެލްތު ޕަބްލިކް

  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ހަމީދު އަބްދުލް އޮފިސަރ

 0202 ދަ  ފޮރ ޕުލޭން ގުޯލބަލް ދަ އޮފް  އިވެންޓް "ލައުންޗިންގ  ވަރޗުއަލް ދިޔަ ުކރިއަށް ގައި 01 އޮކްޓޯބަރ 

 އަދި  ޝައުފާ އާމިނަތު ހެލްތު ޕަބްލިކް އޮފް ޑިރެކްޓަރ ރާތުންފަ ސީގެއެޖެން ގައި  ސޭފްޓީ" ރޯޑް  ފޯރ އެކްޝަން އޮފް  ޑިކޭޑް

  ބައިވެރިވެފައެވެ. ވަނީ ޝަބާނާ  ފާތިމަތު އޮފިސަރ ޕުރޮގުރާމް ހެލްތު ޕަބްލިކް ސީނިއަރ

 0202 ސެކްޓޯރިއަލް އެޭންބލިންގް އޮން ވޯކްޝޮޕް ީރޖަނަލް " ދިޔަ ކުރިއަށް އަކަށް 9 ން 1 ޑިސެމްބަރ 

 ފަރާތުން ންސީގެއެޖެ ގައި އިނިޝިޭއޓިވްސް" ބުރީތުލައިފް ތުރޫ ސިޓީސް އިން އެއަރ ކުީލން ފޯރ ންސްއިންޓަރވެންޝަ

 އެވެ. ވެފައިވެ ބައިވެރި ޝީޒާ މަރިޔަމް މެނޭޖަރ ޕުރޮގުރާމް ހެލްތު ޕަބްލިކް

 0202 ދަ  ފޮރ ލޭންޕު ގުޯލބަލް ދަ އޮފް  އިވެންޓް "ލައުންޗިންގ  ވަރޗުއަލް ދިޔަ ުކރިއަށް ގައި 01 އޮކްޓޯބަރ 

 އަދި  ޝައުފާ އާމިނަތު ހެލްތު ޕަބްލިކް އޮފް ޑިރެކްޓަރ ރާތުންފަ އެޖެންސީގެ ގައި  ސޭފްޓީ" ރޯޑް  ފޯރ އެކްޝަން އޮފް  ޑިކޭޑް

  ބައިވެރިވެފައެވެ. ވަނީ ޝަބާނާ  ފާތިމަތު އޮފިސަރ ޕުރޮގުރާމް ހެލްތު ޕަބްލިކް ސީނިއަރ

 0202  ްޕްޑޭޓް ޓު ދަ ގުލޯބަލް ޓެކްނީަޝން ސުޓުރެޓެީޖ ފޯރ މަލޭރިއާ ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ "އަ 26އެޕްރިލ

 " ގައި އެޖްނސީގެ ފާރާތުން ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕުރޮގުރާމް މެނޭޖަރ ސަނާ ސަލީމް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  0226-0232

 0202  ްޖަރސް ފޮރ އަްށ ކުރިއަށް ދިޔަ ވާރޗުއަލް "މީޓިންގް އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް ޕުރޮގުާރމް މެނޭ 27އިން  24ޖޫނ

ލިމްޕަތަޓިކް ފިލަރިއަސިސް، ސޮއިލް ޓުރާންސްމިޓެޑް ހެލްމިންިތއަސިސް އެންޑް ޝިސްޓޯސޯމިއަސިސް އެންޑް ދަ ރީޖަނަލް 

ޕުރޮގުރާމް ރިވިއު ގުރޫޕް މީޓިންގް )އާރު ޕީ އާރު ޖީ( އޮފް ޑަބްލިއު އެޗް އޯ ސީ ރީޖަން" ގައި އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް 

 މެނޭޖަރ ސަނާ ސަލީމް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ހެލްތު ޕުރޮގުރާމް 

 0202  ްލެޕްރޮސީ އޭ އެމް އާރު މީޓިނގްސް" ގައި  0202އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ "އާރު ޕީ އާރު ޖީ  27އިން  23ޖޫނ

ރޑިނޭޓަރ ރަޔަން ޝާހް ރަޝީދު ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.   އެޖެންސީގެ ފަރާތުން ޕުރޮގުރާމް ކޯ



 އެޖެންސީ  ޕުރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ރިޕޯރޓް، އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 92 

 0202  ްކުރިއަށް ދިޔަ "އެކްސްޓާރނަލް ކޮމްޕީޓެންސީ އެސްސްމެންޓް އެންޑް ނޭޝަނަލް އަށް  03އިން  04ޖޫނ

ކޮމްޕިޓެންސީ އެސްސްމެންޓް ފޮރ މަލޭރިއާ މައިކްރޯސްކޯޕިސްޓްސް ) އީ ސީ އޭ އެމް އެމް އެްނޑް އެން ސީ އޭ އެމް އެމް(" 

 ވެއެވެ.ގައި އެޖްންސީގެ ފަރާތުން ސަނާ ސަލީމް އަދީ ނަޖާ މުހައްމަދު ބައިވެރި ވެފައި 

 0202  ުތު ވާރޗުއަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓުރައިނިންގް ކޯރސް އޮން  29ކުރިއަށް ދިޔަ " 02-26އޮގަސްޓ

' ގައި އެޗްޕީއޭ ގެ ފަރާތުން ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕުރޮގުރާމް މެނޭޖަރ ސަނާ ސަލީމް އަދި 0202މެނޭޖެމެންޓް އޮފް މަލޭރިއާ 

  ވެރިވެފައެވެ.  އަޖީއެމްއެޗް ގެ ފާރާތުން ޑރ ފައިޝަމް ވަނީ ބައި

 ނަން ކޮމިއުނިކެބަލް ޑިސީސަސް 

 ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  –މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް  -

ބައިވެރިވި އެހެން  ބައިވެރިވި މުއައްޒަފުން  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން، ތަން، މުއްދަތު  ތާރީޚް 

ދިވެހިން/މުއައްސަސާ 

)ރާއްޖޭން ބޭރުގައި 

 (ނަމަ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ހެލްތު /  0202ސެޕްޓެންބަރު  6-22

ވާރޗުއަލް /ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް 

ކޮމިއުނިޓީ މެޑިސިން އެންޑް ސުކޫލް ފޯރ 

ޕަބްލިކް ހެލްުތ ޕީ ޖީ އައި ެއމް އާރު، 

 ޗަންދިގަރު އިންޑިއާ. 

ހައްވާ ޝަމާ ހަސަން 

ރަޝީދު، ލުބާނާ ަލބީބް ، 

 އާމިނަތު ޝަހުޒާ 

 

ހަސަން މުހައްމަދު، ހައްވާ  ޕުރީ ކޮޕްވާރޗުއަލް /ރީޖަނަލް  0202އޮކްޓޫބަރު  12-11

 ޝަމާ ހަސަން ރަޝީދު 

އައިޝަތު ނަޖުާވ 

 ވަހީދު 

/ ވާރޗުއަލް /   9އެފް ސީ ޓީ ސީ ކޮޕް 0202ނޮވެންބަރު  1-23

 ޖެނީވާ

ހަސަން މުހައްމަދު، ހައްވާ 

 ޝަމާ ހަސަން ރަޝީދު

އައިޝަތު ނަޖުާވ 

 ވަހީދު



 އެޖެންސީ  ޕުރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ރިޕޯރޓް، އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 93 

/ ވާރޗުއަލް /   9އެފް ސީ ޓީ ސީ މޮޕް 0202ނޮވެންބަރު  18-15

 ޖެނީވާ

ހަސަން މުހައްމަދު، ހައްވާ 

 ޝަމާ ހަސަން ރަޝީދު

އައިޝަތު ނަޖުާވ 

 ވަހީދު

ޓެންތު ގުޯލބަލް ޮކންފަރެްނސް އޮން  0202ޑިސެންބަރު 13- 15

ހެލްތު ޕުރޮމޯޝަން / ވާރޗުއަލް / 

 ޖެނީވާ 

ހަސަން މުހައްމަދު، ހައްވާ 

މާ ހަސަން ރަޝީދު، ޝަ

 ލުބާނާ ލަީބބް 

 

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ސިއަރޯ ރީޖަނަލް ރިސްކް  0202އޮގަސްޓް  3-3

 ގކޮމިއުނިކޭޝަން މީޓިން

އާއިޝަތު ލުބާނާ ަލބީްބ، 

ސަނާ ސަލީމް، ފާތިމަތު 

 ޝޫބާ 

އާއިޝަތު ޒައިނާ 

ނާޒިމް، ޑރ ފައިހާ 

 އިބްޜަހިމް 

 1 –ސެޕްޓެމްބަރ  01

 0202އޮކްޓޯބަރ 

ޓަލްސް ފޮރ އިމްޕުލިމެންޓިންްގ ފަންޑަމެން

އަ ހައިޕަރޓެންޝަން ޕުރޮގުރާމް އިން 

 ރިސޯސް ކޮންސްޓްރެއިންޑް ސެޓިންގސް

  އާއިޝަތު ލުބާނާ ަލބީބް 

އެކްސްޕާރޓް މީޓިންގ )ވާރޗުއަލް( ުޓ  0202ސެޕްޓެމްބަރ  24-23

އެޑްވާންސްއެކްޝަންސް އޮން ސޯޝަލް 

ޑިޓަރމިނަންޓްސް އޮފް ހެލްުތ 

( އިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ )އެސްޑީއެސް

ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ ރީޖަން 

 )ވާރޗުއަލް( 

އާއިޝަތު ލުބާނާ ަލބީްބ، 

ޝިނާ އަހުމަދު، މަރިޔަމް 

 ނާޒްނީން، ރަމްލާ ވަޖީހް 

  ފާތިމަތު ހުދާ 

ރީޖަނަލް މީޓިނގް އޮން އެލިމިނޭޓިންްގ  0202ނޮވެމްބަރ  9-22

ސާރވިކަލް ކެންސާ އޭޒް އަ ޕަބްލިކް 

ލަމް އިންދަ ސައުޓު އީސްޓް ހެލްތު ޕުރޮބު

  އޭޝިއަން ރީޖަން )ވާރޗުއަލް( 

  އިބްރާހިމް ނިޒާމް 
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މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިންްގ  -އިންޓަރ 0202އޮކްޓޯބަރ  24 – 20

(ވާރޗުއަލް(ޓު ރެވިޓަލައިޒް ހެލްތު 

ޕުރޮމޯޓިނގް ސުކޫލްސް އިން ސައުޓު 

 އާ ރީޖަން. އީސްޓް އޭސި

  އިބްރާހިމް ނިޒާމް

ޕޯރޓް ފޯ ދަ ޕަލިއާޓިވް ކެއަރ ސަ 0202މެއި  6

ޑިވެލްޕްމެންޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ތުރޫ 

 މީޓިންގް ޒޫމް–ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ސީސީ 

އިބްރާހިމް ނިޒާމް ، 

ހަސަން މުހައްމަދު، ސަދާ 

 ހަސަން 

 ފާތިމަތު ހުދާ 

 

 ޕޮޕިއުލޭޝަން ހެލްތު 

ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން،ތަން މުއްދަތު  ތާރީޚް 

 މުއައްޒަފުން 

ބައިވެރިވި އެހެން 

 ދިވެހިން/މުއައްސަސާ 

އަދި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި އެނާރޖީ ޑްރިންކް  0202ޖޫން  02

ގިނައިން ހަކުރު  އެކުލެވޭ ބުިއންތަކާއި ބެހޭ ޮގތުްނ 

ޓެކްނިކަލް މައުލޫމާތް ކަސްޓަްމސް ގެ ޓެކްސް އަދި 

ޓެރިފް ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ނާއި ކަމާ ބެހޭ އެހެނިހެްނ 

 ފުންނަށް މައުލޫމާތް ދިުނންމުއައްޒަ

  

މީޓިންގ އޮފް ދަ ނެޝެނަްލ ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ  0202ޖޫން   14-16

އިން  އެސްޓީއެޗް ފޮރ ލިމްފެޓިކް ފައިލޭރިއާ،

ސައުތު އީސްޓް އޭސިއާ  ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ

 ޒޫމް މީޓިންގައި ބައިވެރިވެވުނު.

 ޒުހުދާ ޝާކިރު

 ސަނާ ސަލީމް

 އާމިނަތު ޝިހާމާ 
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ޕަބްލިކް ހެލްތު ކޯސްޓިންއާއި ބެހޭ ގޮތުން  ބޭއްވި  0202އޮގަސްޓް  04

 މީޓިންގައި ބައިވެރިވެވުނު.

މަލާހާ 

 އަބްދުއްރަޝީދު

 ޒުހުދާ ޝާކިރު

 

މާލޭގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގެ ހެލްތު  0202ނޮވެމްބަރު  09

އޮފިސަރުންނަށް އެޑިއުކޭޝަްނ މިނިސްޓްރީ އާއެކު 

 މީިޓންގައި ބައިވެރިވުން. ބޭއްވުނު އޮންލައިން

 ފާތިމަތު ތޯހިރާ 

މަލާހާ 

އަބްދުއްރަޝީދު 

 ޢާއިޝަތު ޝަޒްލާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

 އެޑިއުކޭޝަން

"ފްޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" އާ ބެޭހ  0202އޮކްޓޯބަރ   17

ދިރާސާއަކަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް އޮންލައިންކޮްށ 

 ބައިވެިރވުން. ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި

 އެމް އެފްޑީ ފާތިމަތު ތޯހިރާ 

ރީޖަނަލް އެޑްވަރކަސީ މީޓިން އޮން  0202ސެޕްޓެމްބަރ  2-0

ރިސްކްމިޓިގޭޝަން އިން ޓްރެޑިޝަނަލް ފުޑް 

 މާރކެޓްސް އިން ދަ އޭސިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަން 

  ޢާއިޝަތު ޝަޒްލާ 

ބޭނުންކުާރ އެނާރޖީ ޑްރިންކުސް ގިންތިކުރުމުގައި  0202ސެޕްޓެމްބަރު  23

ނޑާބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް  މިންގަ

 އި ކަސްޓަމްސް އޮތޯރިޓީ އާ

 މަޝްވަރާކުރުން އާއި

އަދި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ގެ އެނާރޖީ ޑްރިންކް 

ބާވަތް ތަކުްނނެގޭ ޓެކްސް ތަންީފޒް  ކުރުމަށް ޓަކައި 

ނެރެފައިވާ އިޢުލާންގައި އެނާރޖީ ވަނަ އަހަރު  0227

ނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންވަރެްއ ޑްރިން ކް ކަ

ފާތިމަތު ތޯހިރާ، 

، ސާޖިދާ މުހައްމަދު 

 .އެފް.ޑީެއމް 

 



 އެޖެންސީ  ޕުރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ރިޕޯރޓް، އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 96 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާީތ، އަދި އިތުުރ ސްޓަމިއުލަންޓް ެގ 

 ގެންނެތުމުން ގޮތުގައި ބެލެވޭ ބާަވތްތަކުގެ ތަްފސީލު އެ

ޓެކްސް ނެ ގުމުގައި ދަތި ތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުގެ 

ެއނާރޖީ ޑްރިްނކް ގިންތިކުރުމުގައި ސަބަބުން  

ނ ާޑބެހޭ ގޮުތން މޯލްޑިވްސް ފުޑް ބޭނުންކުރާ މިންގަ

 އި ކަސްޓަމްސް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އާ

 ކުރުންމަޝްވަރާ އާއި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  0202ސެޕްޓެމްބަރ  02

އެސެސްމެންޓެއް ހެދުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އޭޑީކޭއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މީޓިންގައި ހެލުތުން 

 ޕްރޮގްރާމުގެ ފަރާތުން  ބައިވެރިވުން

 

ޑރ. ނަޒުލާ 

 މުސްތަފާ

ނާޝިއާ އަބުދުްލ 

 ގަފޫރު

 މުއާޒުهللا އަބުދު

ސިންވާ އަބުދުއް 

 ލަތީފު 

 ޒުހުދާ ޝާކިރު

 ފާތިމަތު މާޔާ 

 ފާތިމަތު ޝަާބނާ 

 އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް 

އޮކްޓޯބަރ  24ން  20

0202 

ސްޓީރިއަލް މީޓިްނގ ޓު ރީވައިޓަލައިޒް "އިންޓަ މިނި

އީސްޓް -ހެލްތު ޕްރޮމޯޓިންގ ސްކޫލްސް އިން ސައުތު

އޭޝިއާ ރީޖަން" މި ވާޗުއަލް މީޓިންގައި ޕްރޮގްރާމްގެ 

ފަރާތުން ބައިވެރިވީ ޕަބްލިްކ ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް 

  ފާތިމަތު ތޯހިރާ 
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 މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޯތހިރާއެވެ.

ފޮލިކް އެސިޑް ފޮޓިފިކޭޝަން އާ ގުޅޭގޮތުން  0202ނޮވެމްބަރު  26

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުުނ 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން.

 ފާތިމަތު ތޯހިރާ 

މަލާހާ 

އަބްދުއްރަޝީދު 

 ޢާއިޝަތު ޝަޒްލާ 

މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް 

 އެސޯސިއޭޝަން 

ުހންަނ ފަރާތްތަކަްށބޭނުންާވ ހެދިބޮޑުވުމުގައި އުނިކަން  0202ނޮވެމްބަރ  01

ކަންތައްތައް މަގުފަހިކުރުމަށް ުކރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގެންދެވޭ ޕާރފޯމެންސް އޯޑިޓް އާއި 

ބެހޭ ގޮތުްނ އޯޑިޓް އޮފީހުގެ ބޭުފޅުންނާއެކު މަޝްވަރާ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބައިވެރިވުން 

 

 ފާތިމަތު ތޯހިރާ 

 މުއާޒްهللا އަބުދު

 ޒުހުދާ ޝާކިރު

 

 

ނެޝަނަލް ފުޑް ސޭފްޓީ ޕޮލޮސީ ރިވިއު ކުރުމަށް  0202ނޮވެމްބާރ  01

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިްނ 

 ބޭއްވުނު ސްޓޭކް ހޯލްޑާރ މީޓިްނ ގައި ބައިވެރިވުން

  ފާތިމަތް ތޯހިރާ 

 

 ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ކޮމިޓީތަކާއި މީޓިންގތައް 

 ެފް.ޑީ.އޭގެ ފުޑް ސޭފްޓީ ޕެނަލްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން  ކާނާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅުން ހުރި އެމް.އ

ކަންކަމުގައި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަަތކުގައި ބައިވެރިވެ ފަންނީ ލަފަާއއި އިރުޝާދު ދެވެއެވެ. މި ޕެނަލްގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން 

 ތޯހިރާއެވެ. ބައިވެރިވެލައްވަނީ އަލްފާޟިލާ ާފތިމަތު
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   ްކާބޯތަކެތީގެ އިޝްިތހާރުތައް ފަިއނަލް ކުރުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއެްއގައި  ބާއްވާ މީޓިންތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުނ

 ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެއެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތި އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ހުންނަ މައްސަލަތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން އިޝްތިހާރު ހައްދަވާބޭފުޅުންނާ 

ވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ މީޓިންތަކުގައި އަދިކާޯބތަކެތި ިއޝްތިހާރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު އަލުްނ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޝް

 ފާތިމަތް ތޯހިރާ، އައިަޝތް ޝަޒްލާ އަދި ޒުހުދާ ޝާކިރް ބައިވެރިވިއެވެ.  ތަކުގައި  ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން

 ްގައި މެމްބަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ ހުށަހެޅޭ މަްއސަލަތަކުގައި ފަންނީ ބްރެސްޓް މިލްކް ސަބްސްޓިޓިއުްޓ ބޯޑ

ވެ. މި ބޯޑްގައި ޕްރޮގްރާމްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެލައްވަނީ ނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެލަފައާ އިރުޝާދު ދީ، އުސޫލް ތަށް ކަ

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ތޯހިރާއެވެ.

 ުމުގެ ގެޕް ސްކީމް) ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް( ގެ ޓެކްނިކަލް އެންޑް މޭވާ އާއި ތަރުކާރި ހެއްދ

ސާރޓިފިކޭޝަން ކޮމިޓީ މެްމަބރެއް ގެ ހައިސިއްޔަތުން އަްލފާޟިލާ ފާތިަމތު ތޯހިރާ މިަކމާ ބެހޭ ބައްދަލު ވުއްތަކުގައި 

 ބައިވެރިވެ، ބޭުނން ވާ ފަންނީ ަލފާ ފޯރުކޮށް ދެއެވެ.

 އްޖެއިން ބޭރުގައި މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގައި އަދި ރާ 

ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން، ތަން، މުއްދަތު  ތާރީޚް  #

 މުއައްޒަފުން 

ބައިވެރިވި 

އެހެން 

ދިވެހިން/މުއައް 

ސަސާ 

)ރާއްޖޭން 

 ބޭރުގައި ނަމަ(

 0202ޖެނުއަރީ   02-03 2

 0202އޭޕްރީލް  07

 0202ޖޫން  09

  0202ކްޓޫބަރ އޮ 29

ކެންޕެއިން އޮން  –ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓީންގްސް 

ޕްރިވެންޝަން އޮފް ސެކްޝުއަލް ވައިލެންސް 

އެގެއިންސްޓް ޗިލްޑްރަން އެންޑް ވުމަން )މިކަން 

 ހުއްޓުވާނަން(

  ފާތުމަތު ނަޖުދާ 

 ފާތުމަތު ނަޖުދާ ، ރިވައިޒިން އޮފް ޖެންޑަރ  -ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓިންގް 0202ފެބްރުއަރީ  00 0
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މުއާޒް هللا އަބްދު އެކްޝަން ޕްލޭން އީކުއަލިޓީ 

 އާދަމް،

އޮން ބިލްޑިންގް  –ކްނިކަލް ޓީމް މީޓީން ޓެޑީވީ  0202އޭޕްރީލް  1 3

 ސޭފް ހޯމް ފޯ ޑީވީ ވިކްޓިމްސް 

 ނަތާޝާ އަލީ 

 

 

ވެލިޑޭޝަން އޮްފ  -ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓީންގް  0202ޖޫން  0 4

 ޓީ.އޯ.ސީ 

އެންޑް ޖެންޑަރ  ފުލް ސޯޝަލް ޗޭންޖިން ހާމް

 ސް ދެޓް ސަޕޯޓް ޖީ.ބީ.ވީ ނޯމް

 ނަތާޝާ އަލީ 

 

 

 –ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓީންގް ވިތް ކޮންސަލްޓެންޓް  0202އޯގަސްޓް  06 3

ޓު ރިވިއު މެންޓަލް ހެލްތަ ސްޓްރެޖިކް ޕްލޭން 

0226-0202 

 ނަތާޝާ އަލީ 

 

 

މަށް އޭ.އެން.ސީ، ޕީ.އެން.ސީ ޕެކޭޖު އަޕްދޭތުކުރު 0202ސެޕްޓެމްބަރ  3 6

 ބޭއްވުނު ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން މީޓިްނގ

ޑރ. މަރިޔަމް 

ޖެނީފާ، ސިންވާ 

އަބްދުލް 

ލަތީފް،ާފތުމަތު 

هللا ނަޖުދާ، އަބްދު

އާދަމް، މުއާޒް 

 ނަތާޝާ އަލީ 

 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް މޮނީޓަރިން ފްރޭމްވޯކް ފޯރ   020ބަރ މްސެޕްޓ23،24ެ 7

އޭޖިން ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތް އެންޑް ހެލްތީ 

 ޕްރަގްރާމްސް އިން ސައިތް އީސްޓް އޭޝިއަރ 

ޑރ. މަރިޔަމް 

ޖެނީފާ، ނަާތޝާ 

 އަލީ
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އޭ.އެން.ސީ، ޕީ.އެން.ސީ ޕެކޭޖު އަޕްދޭތުކުރުމަށް  0202ސެޕްޓެމްބަރ  00 1

ބޭއްވުނު ދެވަނަ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން 

 މީޓިންގ

ޑރ. މަރިޔަމް 

ޖެނީފާ، ސިންވާ 

އަބްދުލް 

 ލަތީފް،ާފތުމަތު

هللا ދުނަޖުދާ، އަބް

މުއާޒް އާދަމް، 

 ނަތާޝާ އަލީ 

 

"ހެލްތްސެކްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޓު ޖެންޑަރ ބޭސްޑް  0202ސެޕްޓެމްބަރ  00 9

ވައިލެންސް" ގެ ނެޝަަނލް ގައިޑްލައިން 

އަޕްޑޭޓުކުރުމަށް އަދި ރިވިއު ކުރުމަށް ބޭއްވުުނ 

 ވޯކްޝޮޕް.

ޑރ. މަރިޔަމް 

ވާ ޖެނިފާ، ސިން

އަބްދުލް ލަތީްފ، 

 ޝާ އަލީ ނަތާ

 

މީޓީން ވިތް ކޮންސަްލޓެންޓް ފްޮރމް ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ  0202އޮކްޓޯބަރ  6 

 ރިގާޑިން ޑީ.އެޗް.އައި.އެސް.ޓޫ 

ސިންވާ އަބްދުލް 

 ލަތީފް،

މުއާޒް هللا އަބްދު

 އާދަމް،

 

ޕްރޮޖެކްޓް : ވާރޗުއަލް  0އެސް.ޖީ  0202އޮކްޓޯބަރ  22، 22 22

 3ފް ކޮންސަލްޓޭޝަން )ޕްރޮޖެކްޓް ޑިސްކަޝަން އޮ

ރޒް  ޑީ.ވީ ޝެލްޓަ

ޑރ. މަރިޔަމް 

ޖެނީފާ، ނަާތޝާ 

 އަލީ

 

 ނޮވެންބަރ  0، 2 22

0202 

ޑިސެމިނޭޝަން އޮފް ފައިންޑިންގްސް އޮފް 

 ނިއުޓްރިޝަން ޕްރޮފައިލް މޮޑަލް

)އެސަސްމެންޓް އޮފް ކޮމާޝިއަލް ކޮންޕްލިމެންޓްރީ 

ފުޑްސް، އެސެސްމެންޓް އޮފް ްޓރާންސް ފެޓް އިްނ 

ރިޔަމް ޑރ. މަ

ޖެނިފާ، ސިންވާ 

 އަބްދުލް ލަތީްފ،
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 ފާތުމަތު ނަޖުދާ  ފުޑްސް(

ނެޝަނަލް މެްނޓަްލ  –ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓީންގް   0202ނޮވެންބަރ  0 20

  0207-0200ހެލްތް ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 

ޑރ. މަރިޔަމް 

ޖެނީފާ، ނަާތޝާ 

 އަލީ

 

 – ސްޓޭކްހޯލްޑަރ މީޓީންގް ވިތް ކޮންސަލްޓެންޓް 0202ޑިސެންބަރ  9 23

ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަަކށްވާ ފަރާތްތަަކށް 

އަމާޒުކުރެވިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ މޯބައިލް 

 އެޕަލިކޭޝަން އާއި ބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުމަށް 

 ނަތާޝާ އަލީ 

މުއާޒް هللا އަބްދު

 އާދަމް،

 ފާތުމަތު ނަޖުދާ 

 

 

 

 

 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންސްޕެކްޝަންސް 

 ތަމްރީންތައް  ބައިވެރިވެފައިވާ މީޓިންތަކާއި 

 )ސްޓާރފް މީޓިންގ( 

ބައްދަލުވުން 

ބޭއްވުނު 

 ތާރީޚް 

ބައްދަލުވުން 

 ބޭއްވުނު ތަން 

ފެށި 

 ގަޑި 

ނިމުނު 

 ގަޑި 

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު މައިގަނޑު މަޤުޞަދު 

06 

ފެބުރުވަރީ 

މިނިސްޓްރީގެ 

ވަނަ  22

ފަންގިފިލާ 

ނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަޙުމަދު ނަސީމްއާ ބައްދަލުކުރުމަށް މި ބައްދަލުވުމަކީ، މި 09:30 08:30

ސެކްޝަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި 

ބައްދަލުވުމުގައި، މިނިސްޓަރ އާ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން މިކަމުގައި ޑީޖީ )މައިމޫނާ( 
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)މީޓިންގ ރޫމް(  0202

 ގައި

ސް ހައިރާކީ ފޮލޯކުރުމަށް އާއި މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، އަބަދުވެ

ސެކްޝަންގައި ހުރި  ،މުވައްޒަފުންނަށް ބާރު އެޅުއްވިއެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި

މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ވަގުތުތަކެއް 

ނޑައެޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން މަސައްކަތްކުަރންޖެހޭނެ ކަ މަށާއި، ކަ

ސިވިލްގެ  ،ލިބިފައި ހުރި ވަޞީލަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި

އުޞޫލްތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންނަްށ އަޙުމަދު ނާސިރު 

އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ސޯސް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ާދނެކަމަށާިއ މީގެ އިތުރުން ތަންތަން އައުޓް

ސެކްޝަންގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން  މި ބައްދަލުވުމުގައި 

 މުވައްޒަފުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވުނެއެވެ. 

މާރިޗު  01

0202 

ލުއުލުއު 

 22ބިލްޑިންގ )

ވަނަ 

 ފަންގިފިލާ(

އްޒަފުން އާ ޢިމާރާތް )ލުއުލުއު ބިލްޑިންގ( އަށް ބަދަލުވުމާ މި ބައްދަލުވުމަކީ، މުވަ 29:32 21:32

ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، މުވައްޒަފުން އާ ޢިމާރާތަށް 

ބަދަލުވުމާއި އެކު، ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ޙައްލު ލިބިގެން ދާނެކަމަށާއި، ޢިމާރާތުގައި 

ންޖެހޭ ތަކެތި ލިސްޓްކޮށް ެއޑްމިން ޑިވިޜަން އާ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަކާއި، ޯހދަ

ވާހަކަ ދެއްވުމަށްފަހު މި ކަންތައްތަކަށް  ޙައްލު ލިބިގެން ދާނެކަމަށް އަޙުމަދު 

ނާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިންސްޕެކްޓަރުްނގެ ރޯލް ބޮޑުވެގެން 

މަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ދާނެކަމަށާއި، މިކަމަށް މުވައްޒަުފން ބާރުވެރި ކުރު

ނޑިތަކަށް ވާސިލް ވެވޭނީ، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް  ، ސެކްޝަންގެ ލަޅުދަ

ނޑަކަށްވެ، ގުޅުން ބަދަހިކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެކަކު އަނެކަކަށް އިޙުތިރާމް  އެކަތިގަ

ލްތިމާސް ކުރުމަށް މި ބައްދަލުވުން ނިންާމލަމުން އަޙުމަދު ނާސިރު މުވައްޒަފުންނަށް އި

 ކުރެއްވިއެވެ. 
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އޮގަސްޓު 

0202  

މިނިސްޓްރީގެ 

ވަނަ  24

ފަންގިފިލާ 

)މީޓިންގ ރޫމް( 

 ގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ދަށަށް، ޕަބްލިކް  ،މި ބައްދަލުވުމަކީ 22:22 29:22

 ހެލްތް އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަން ބަދަލުކުރަން އުޅޭތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

މުވައްޒަފުންގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، މައިމޫނާ އަޫބބަކުރު )ޑީޖީ( އާއެކު ބޭއްވުނު 

ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްަދލުވުުމގައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮިމކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ 

ދަށަށް ސެކްޝަން ބަދަލުވަނީީކ ނޫންކަމަށާއި، މިކަމަކީ އިންސްޕެކްޝަން ހަރުދަނާ 

ކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށާއި، ޤަވާއިދަށް ބޮޑެތި ބަދަުލތަކެއް ގެނެސްގެން  ކުރުމުގެ ގޮތުން

ނޫނީ އެމް.އީ.ޑީގެ ދަށަށް ބަދަުލނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެޗް.ޕީ.އޭގެ މެންޑޭޓުގައި ހުރި 

ޤަާވއިދު ހަދާފަ އޭގެ ަދށުން ކަަމްށ ޑީޖީ ވިދާޅުވިއެވެ. ، ކަންތައްތައް ަތންފީޒްކުރާނީ

ިނސްޓްރީގެ ޑެލިގޭޝަންގެ ޓީމާިއ މަޝްވަރާ ކުރުން އަދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި

ކުރިއަށް ދާކަމަށާއި، އެއްވެްސ މުވައްޒަފަކަށް ދެރަގޮތެއް ެމދުވެރިނުވާނެކަމަށާއި، 

 މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަެހޅޭނެ ކަމަށް މައިމޫނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

22 

އޮކްޓޫބަރު 

0202 

މިނިސްޓްރީގެ 

ވަނަ  24

ފަންގިފިލާ 

ރޫމް( )މީޓިންގ 

 ގައި

މި ބައްދަލުވުމުގައި، ސެކްޝަްނގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ކޮވިޑާ ގުޅިގެން  22:32 29:23

ނުވެ ހުރި ކަންތަްއތައް ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ބަދަލުކޮްށ ހަރުދަނާގޮތެއްގަިއ  

ށް އެމް.އީ.ޑީއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ައދިވެސް ހުއްޓުމަކަ، މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށާއި

ނާންނަކަމަށާއި، މިކަމަށް ޑީޖީގެ ނިންމުން ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލަމުންދާނެ ކަމަށް 

އަޙުމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  ކޮންމެ ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ، ޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި،  ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އާ 

ޝަންގެ ަމސައްކަތް ފަށައިގަންނަންވީ ކަމަށާއި، ފާއިތުވި ފެށުމަކުން ސެކް

ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި މަސައްކަތް ޕްލޭންކުރުމަށް އަޙުމަދު  ،ދުވަސްތަކަށް ނުވިސްނާ

ނާސިރު މުވައްޒަފުންނަށް އިލްިތމާސް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސެކްޝަންގެ ޑާޓާ ބޭސްގެ 

ބޮޑުބަިއ ިނމިފައިވާ ކަމަށާއި،  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމަށާއި، މިހާރު ވަރަށް

ސެކްޝަން ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނުަގއި ފެށޭނެކަމަށާއި، 

އެކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަުފންނަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ލިބި، މަސައްކަތް 
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މަތްދޭ ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް އަޙުމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދު

ތަންތަަނށް ހުއްދަދިނުމުގެ މަރުޙަލާގައި، އެޑްމިންގެ ރޯލް ބޮޑުވާނެކަމަށާއި، 

އަތޮޅުތެރޭގެ ޕަބްލިކް ހެލްްތ ޔުިނޓުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަްށ މީގެ ކުރިން ގިނަ 

ޕަބްިލކް ހެލްތް ޔުނިޓުެގ  ،މަސައްކަތްކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި

މެނޭޖްކޮށް، މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާްއޞަ ފޯކަލްޕޮއިންޓެއް  މަސައްކަތް

 ޤާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

01  

އޮކްޓޫބަރު 

0202 

ލުއުލުއު 

ބިލްޑިންގ 

)ފުރަތަމަ 

 ފަންގިފިލާ(

ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން، ނުިހމެނޭ ކަންތައްތަްއ ކުރުމަްށ މުވައްޒަފުންނަށް  29:22 21:22

އެޅުއްވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ބާރު

ދާނީ ރޭވިގެން ކަމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި އަޙުމަދު ނާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެ 

 އިތުރުން، މުވައްޒަފުންގެ ބަސްަމގު ރީތި ކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.  

29 

ނޮވެމްބަރު 

0202 

އުލުއު ލު

ބިލްޑިންގ 

)ފުރަތަމަ 

 ފަންގިފިލާ(

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ  ،ރީޖަނަލް އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި  

ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންަތާނއި ގުޅުން ހުރި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން 

މުގަިއ، މިހާރު ހުރިހާ މިއަދު ޒޫމް ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެއެވެ. މި ބައްދަލުވު

އަތޮޅުތަކަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތަްއ ޤާއިމްކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރި އުޞޫލުން 

، ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތް ދެމުްނދާ ަތންތަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށާއި

ތި ފޯރުކޮށްދެީނ އަމިއްލަ ބަދިގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުުކރެވޭނެކަމަށާއި، ޢާންުމންނަްށ ކާޯބތަކެ

ރައްކާތެރި ކަމާއެކުގައިތޯ ބަލާ، ޗެކްކޮށް އެފަދަ ތަންތަނުގެ ޢާްނމު ސާފުތާހިރުކަން 

ހުރިގޮތް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ޒޫމް ބައްދަލުވުމުގައި ފާޠިމަތު ރަޝީދާ )މޮޑަރޭޓަރ( 

 އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ. 

03 

ނޮވެމްބަރު 

0202 

ލުއުލުއު 

ބިލްޑިންގ 

)ފުރަތަމަ 

ގްރައުންޑް  –މި ބައްދަލުވުމަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް )ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ  09:00 08:00

ފްލޯރ( އަށް ޕަބްލިކް ެހލްްތ އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަން ބަދަލުވާީތ، މިކަމާ 

 ގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުންނަށް މަުޢލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްުވނު ބައްދަުލވުމެކެވެ. 



 އެޖެންސީ  ޕުރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ރިޕޯރޓް، އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 105 

 ންގިފިލާ(ފަ

03 

 ނޮވެމްބަރު

0202 

މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ހެލްްތ 

)ގްރައުންޑް 

 ފްލޯރ(

މި ބައްދަލުވުމުގައި، މިހާރު ސެކްޝަނަށް ގެނެވުނު ަބދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  09:00 08:00

މުވައްޒަފުންނާއި އަޙުމަދު ނާސިރު މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ތަނުގެ ޖާގައިެގ 

ބުނު ކަމަށާއި، އަބަދުވެސް ދަތިކަމާއެކު، ބޭނުންވި ގޮަތށް ޑްރޯވިންގ އެއް ނުލި

ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ، ވަކި މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނިްނމާ ނިންމުން ތަކެއް 

ނޑައަޅާނީ މަޝްވަރާގެ މަތިންކަމަށްވެސް  ނޫންކަމަށާއި، އަބަދުވެސް ގޮްތތަށް ކަ

ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސެކްޝަންގައި މިހާރު ހުރި ސެޓަޕްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް 

 ޒަފުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. މުވައް

 ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް 

  )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް(

20 

އޮގަސްޓު 

0202 

މިނިސްޓްރީ 

އޮފް އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

ވަަނ  21)

ފަންގިފިލާ 

 މީޓިންގ ރޫމް( 

އްދަލުވުމަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ދަށަށް، ޕަބްލިކް މި ބަ 22:32 22:22

ހެލްތް އިންސްޕެކްޝަން ސެކްޝަން ބަދަލުކުރަން އުޅޭތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން 

 މުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާީތ، ބޭއްވުނު ބައްަދލުުވމެކެވެ.  

 

 

 

 

 

 ސަވައިލެންސް 

 ބައްދަލުވުންތަކާއި ވޯކްޝޮޕް އަދި ތަމްރީނުތައް  . ބައިވެރިވެފައިވާ 
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 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި )ވާޗުއަލް( –މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް  -

ބައްދަލުވުމުގެ ނަން، ތަން،  ތާރީޚް  #

 މުއްދަތު 

ބައިވެރިވި 

 މުއައްޒަފުން 

ބައިވެރިވި އެހެން 

ދިވެހިން/މުއައްސަސާ 

 މަ()ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނަ 

  މީޓިން އޮފް ސިކްސްތު "  0202ސެޕްޓްބަރު  0709 0

ސައުތް އީސްޓް އޭޝިއާ 

ރީޖަނަލް ވެރިފިކޭޝަްނ 

ކޮމިޝަން ފޮރ މީސިލްސް 

އެންޑް ރުބެއްލާ 

 ވާރޗުއަލް  –އެލިމިނޭޝަން 

 ، އާއމިނަތު އަރޫޝާ

 ހައްވާ ގުރައިޝާ. 

ނާޝިއާ އަބްދުްލ 

 ޤަފޫރު

 

، ޑރ ނަޒްލާ މުސްތަފާ -

އިސަލް، ޑރ. އަހުމަދު ފަ

ޑރ. އަބްދުލް އަޒީޒް 

ދުނިޔޭގެ ޔޫސުފް، 

 ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ 

ވާއޗުއަލް މީޓީންގ އޮފް  0202އޮކްޓޯބަރ  6ން  4 3

ރީޖަނަލް ޓެކްނިކަްލ 

އެޑްވައިސަރީ ގްރޫޕް ފޮރ 

ޑެންގީ އެންޑް އަދާރ 

 އަރބޮވައިރަސް ޑިސީސް 

 ، އާއމިނަތު އަރޫޝާ

ސަނާ ސަލީމް،  

 ފާތިމަތު ފައުޒަ 

 

- 

ސިއާރ ވާޗުއަލް އެމް.އާރު   0202ކްޓޯބަރ އޮ 20 3

 ކަންޓްރީ ޑެސްކް ރިވިއު 

 ،އާމިނަތު އަރޫޝާ

 ހައްވާ ގުރައިޝާ، 

ޑރ. ނަޒްލާ 

ޔުނިސެފް، ، މުސްތަފާ

ދުނިޔޭގެ ޞިއްހަތު 

 ޖަމިއްޔާ 

 

 ރާއްޖޭގައި  –މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް  -



 އެޖެންސީ  ޕުރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ރިޕޯރޓް، އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 107 

 ބައިވެރިވި މުއައްޒަފުން  މުއްދަތު ، ބައްދަލުވުމުގެ ނަން، ތަން  ތާރީޚް  #

ން މިއަާދ  2ޖަނަވަރީ  2021 2

 ހަމައަށް

ހެލްތް އެމްޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގެ 

ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ކޮންެމ ދުވަހަކު 

 ބައިވެރިވުން 

 އާމިނަތު އަރޫޝާ

ްނ  2ޖަނަވަރީ  2021 0

 ޖުލައި  0202

 ހެލްތް އެމަޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުން

 ތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައިވެރިވުން

 

 އާމިނަތު އަރޫޝާ

ނައިޓް ޝިްފްޓ ޕްރޮޓޮކޯލް  އެމްއެމްއާރުޓީ 04އޯގަސްޓް  0202 3

 އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

،  އާމިނަތު އަރޫޝާ

އަނީގާ އިބްރާހިމް، 

އަބްރާޙިމް އަޝްރަފް، 

އިބްރާހިމް ނިޝާްނ 

އަހްމަދު، ކޯލް 

 ސެންޓަރ

ޓީ އަދި އެޓޯލް ކޮޑިނޭޝަން ޓީމްގެ ސި 0202ނޮވްމެބަރ  26 4

މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުްނ މަޝްވަރާ 

 ކުރުމަށް

،  އާމިނަތު އަރޫޝާ

ޝިނާ އަހްމަދު، 

ޚަދީޖާ ޔޫނުސް، 

އަބްރާޙިމް އަޝްރަފް، 

 އިބްރާހިމް ނިޝާން 

އައްޑޫ ސިޓީ ގެ ކޮވިޑް ހާލަތާއި ބެހޭ ގޮތުން  0202ނޮވެމްބަރު  27 3

އުނސިލް މޭޔަ އަދި ސިޓީ ސިޓީ ކަ

ކައުނސިލްގެ އެހެނިހެން މެންބަރުންާނ 

މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު، 

އިބްރާހިމް ނިޝާްނ 

އަހްމަދު، ޝައިާނ 

އިސްމާއިލް ، هللاއަބްދު
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ޒާހިރު، ޝިނާ  މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

އަހްމަދު، އާމިނަުތ 

 އަރޫޝާ

އެޓޯލް ކޮޑިނޭޝަން ޓީމްގެ ަމސައްކަތްތަކާއި  0202ޑިސެމްބަރު  9 6

ތޮޅު ތެރޭގެ ޕޮސިޓިވިޓީއާއި ބެހޭ ގޮތުްނ އަ

 މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

އިބްރާހިމް ނިޝާްނ 

އަހްމަދު، ޝިާނ 

އަހްމަދު، އާމިނަުތ 

هللا އަރޫޝާ. އަބްދު

ޚަދީޖާ ، މައުރޫފް

 ޔޫނުސް،

 

 ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  –މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް  -

ބައިވެރިވި  ގެ ނަން، ތަން، މުއްދަތު ބައްދަލުވުމު  ތާރީޚް  #

 މުއައްޒަފުން 

ބައިވެރިވި އެހެން 

ދިވެހިން/މުއައްސަސާ 

)ރާއްޖޭން ބޭރުގައި 

 ނަމަ(

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ހައި ލެވެލް މީޓިންގ  0202އޮކްޓޫބަރު  06 .2

ފޯރ ރިނިއުޑް ޓީބީ ރެސްޕޮންސް 

އިން ދަ ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ 

 ރީޖަން 

އަބްދުލް ހަމީދު، 

 އިމޫނާ އަބޫބަކުރު މަ

  

އޮކްޓޫބަރ   24ން  20 .0

0202 

އިންޓަރ މިނިސްޓީރިއަލް މީިޓންގ ުޓ 

ރިވައިޓަލައިޒް ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގ 

ސްކޫލްސް އިން ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ 

  އަބްދުލް ހަމީދު 
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 ރީޖަން 

ގްލޯބަލް ފަންޑް ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ  0202ޑިސެމްބަރ  01  3

ސައުތް އީސްޓް  ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ގެ

އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް ކޮޑިނޭޝަން މެކޭނިޒަމް 

 ވަނަ މީޓިންގ، 3ފޯރަމް ގެ 

  އަބްދުލް ހަމީދު 

ގްލޯބަލް ފަންޑް ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ  0202ޖުލައި  01 4

ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ގެ ސައުތް އީސްޓް 

އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް ކޮޑިނޭޝަން މެކޭނިޒަމް 

 ވަނަ މީޓިންގ 4ފޯރަމް ގެ 

  ލް ހަމީދު އަބްދު

ގްލޯބަލް ފަންޑް ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ  0202ނޮވެމްބަރު  22 -1 3

 46ކޮންސްޓިޓުއެންސީ މީޓިންގ )

ރޑް(   ބޯ

  އަބްދުލް ހަމީދު 

ސާރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  0202ޑިސެމްބަރު  1 6

 މީޓިންގ އޮން ރިޕޯރޓިންގ

 

  އަބްދުލް ހަމީދު 

ންޑް ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ ގްލޯބަލް ފަ 0202އެޕްރީލް  07 7

 43ކޮންސްޓިޓުއެންސީ މީޓިންގ )

ރޑް(   ބޯ

  އަބްދުލް ހަމީދު 

 

 ރާއްޖޭގައާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި  –މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް  -

ން ބައިވެރިވި އެހެ  ބައިވެރިވި މުއައްޒަފުން  ބައްދަލުވުމުގެ ނަން، ތަން، މުއްދަތު  ތާރީޚް  #
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ދިވެހިން/މުއައްސަސާ 

 )ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ނަމަ(

މާރޗް  23-25- .2

0202 

ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އެންޑް ސީ -

-ކްލިނިކަލް މެނޭޖްމެންޓް ޓީ.އޯ.ޓީ 

0202 

ޑރ. ޝަހީދު، ޑރ.  - އަލީ އަލްވީން -

އިސްނީން / 

 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 

 

 :ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކާއި ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުންތައް 

މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްިވފައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ވަނީ  26ވަނަ އަހަރު މިޔުނިޓުެގ މުވައްޒިފުންނަށް ވަނީ  0202

 ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. މިބައްދަލުުވން ތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވެނީއެވެ. 26ތަފާތު އެކި 

 މީޓިން ބޭއްވިތަން  ރިވި މުވައްޒަފުން ބައިވެ  ތާރީހް  މީޓުންގެ ބާވަތް  #

2 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާއި މޯލްޑިވްސް 

ސްޓޭޓް ސިޕިންގ އައިއެކު ބޭއްވުނު 

 ބައްދަލުވުން 

27.22.0202 
 ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 މުޙައްމަދު ޝިރުޙާން 
 ދަރުބާރުގެ

0 
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާއި ސެކްސަން 

 ލުވުން ހެޑާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަ
 ދަރުބާރުގެ މުޙައްމަދު ޝިރުހާން 22.22.0202

 01.23.0202 ން ހެޑާއެކުޜައޮންލައިން ބައްދަލުވުްނ، ޑިވި 3
 މުޙައްމަދު ޝިރުޙާން 

 ޙަދީޖާ ނާޒިމާ
 އޮންލައިން 

4 

ހެލްތު އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން 

ސެންޓަރުގައި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓާއި، 

 ރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއާއި އަދި ޑެޕިއުޓީ ޑި

 ނުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ޜަޑިވި

 ދަރުބާރުގެ ހާޝިމް މުޙައްމަދު 03.26.0202
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 އޮންލައިން  ހުރިޙާ މުވައްޒަފުން 27.27.0202 ން ހެޑާއެކުޜައޮންލައިން ބައްދަލުވުްނ، ޑިވި 3

6 
ން ޜައޮންލައިން ބައްދަލުވުްނ، ޑިވި ގޫގަލް

 ހެޑާއެކު
03.21.0202 

 ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 މޫސާ  އަބްދުލް ޙަކީމް

 މުޙައްމަދު ޝިރުޙާން 

 އޮންލައިން 

 ކޮމިއުނިކެބަލް ޑިސީސަސް 

 ބައިވެރިވެފައިވާ މީޓިންގ ތަކާއި ތަމްރީނުތައް 

  0202-ހެޕަޓައިޓިސް ބީ އެންޑް ސީ ކްލިނިކަލް މެނޭޖްމެންޓް ޓީ.އޯ.ޓީ 

 ސްޓް އޭޝިޔާ ރީޖަންޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ހައި ލެވެލް މީޓިންގ ފޯރ ރިނިއުޑް ޓީބީ ރެސްޕޮންސް އިން ދަ ސައުތް އީ

 އިންޓަރ މިނިސްޓީރިއަލް މީޓިންގ ޓު ރިވައިޓަލައިޒް ހެލްތް ޕްރޮމޯޓިންގ ސްކޫލްސް އިން ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ ރީޖަން 

ގްލޯބަލް ަފންޑް ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ެގ ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް ކޮޑިނޭޝަން މެޭކނިޒަމް 

 މީޓިންގ، ވަނަ 3ފޯރަމް ގެ 

ގްލޯބަލް ަފންޑް ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ ެގ ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް ކޮޑިނޭޝަން މެޭކނިޒަމް 

 ވަނަ މީޓިންގ 4ފޯރަމް ގެ 

ރޑް( 46ގްލޯބަލް ފަންޑް ސައުތް އީސްޓް އޭޝިޔާ ކޮންސްޓިޓުއެންސީ މީޓިންގ )  ބޯ

 އޮން ރިޕޯރޓިންގ  ސާރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މީޓިންގ

 ބަޖެޓް  3އެނެކްސް 

 ނަން ކޮމިއުނިކެބަލް ޑިސީސަސް 

 ބަޖެޓް ލިބިފައިވާގޮތް / އެކިފަރާތުން ލިބުނު ނިސްބަތް 

 ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރި ނިސްބަތް؛ އިތުރަށް ކުރެވުނު ަޚރަދު )މުޅި ޑިޕާރޓްމަންޓް(

 އަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްިއން ހަރަދުވެފައިވާ މިންވަރު( 0202-0202) $20,422ވޯރކް ޕްލޭން:  ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ
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 )ހޭލުންތެިރ ކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓްއިން ހަރަދުެވަފއިވާ މިންވަރު(   ސަރުކާރު ބަޖެޓް:

 

 

 މެންޓަލް ހެލްތު 

 ހަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ އަދަދު:

ތު ޞިއްޙަލްތު ޕްރޮގްރާމްގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަށް ހަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުތެރޭގައި މެންޓަލް ހެ 

ްޓރެއިނިންގ ޕެކޭޖް ކޮންސެޕްޗުއަލައިޒްކޮށް ޕައިލެޓް -ޖަމިއްޔާގެ ބަޖެޓުންނެވެ. އެގޮުތން، މެންަޓލް ހެލްތު ގެޕް 

އަށް ރިވިއުކޮށް ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން  0202އިން  0226މެންޓަލް ެހލްތު ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން، 

ލް ެމންޓަލް ހެްލތު ޕްރޮގްރާމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ކުލަާވލުމުގެ މަސައްކަތް، ރީޖަނައަށް އެ 0207ން  0200

މަސައްކަތް އަދި މީގެ އިތުރުން މެންޓަލް ހެލްތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކަންކަން ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ ގެ އެހީގައި ވަނީ 

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

 ރުފިޔާ  372212.22ޓްރެއިނިންްގ ޕެކޭޖް ކޮންސެޕްޗުއަލައިޒްކޮށް ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް: -ލް ހެލްތު ގެޕް ޓަމެން

 ރުފިޔާ  91716.22ރީޖަނަލް މެންޓަލް ހެްލތު ޕްރޮގްރާމް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމަށް: 

 0207ން  0200އަށް ރިވިއުކޮށް ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން  0202އިން  0226މެންޓަލް ހެލްތު ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭން 

 ރުފިޔާ  233222.22އަށް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް: 

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މެންޓަލް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމުގެ އެކި ޙަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

 ރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު ކު 46926.42

ދުނިޔޭގެ ނަފްސާނީ ޞިއްަހތުެގ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ިހންގުނު އާރޓް ކޮމްޕެޓިަޝންެގ އިނާމުގެ ގޮތުގައި 

 ރުފިޔާ  9222.22

 ރުފިޔާ  2322.22ވަނަތައް ހޮވުމަށް ޖަޖުންަނށް 

 ރުފިޔާ  2322.22އް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ވަނަތަކަށް ދިޔަ ކުރެހުންތައް ބޭުނން ކޮށްގެން މެންޓަލް ެހލްތު ކަަލންޑަރެ

 ރުފިޔާ  34926.42އައި.އީ.ސީ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރު ކުރުމަށް 
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 ޕޮޕިއުލޭޝަން ހެލްތު 

 ބަޖެޓް ލިބިފައިވާގޮތް/އެކި ފަރާތުން ލިބުނު ނިސްބަތް 

 ޖުމްލަ  ޔުނިސެފް  ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ  ސަރުކާރު  

 ރުފިޔާ   757495.9 ޚަރަދުވި ޖުމްލަ 

     

 562752.00 ޔާރުފި

 

 ރުފިޔާ  1386773.43 ރުފިޔާ  66303.33

 

  

 

 އުފަންވެނި ޞިއްޙަތު ޕްރޮގްރާމް 

 ބަޖެޓް ލިބިފައިވާގޮތް / އެކިފަރާތުން ލިބުނު ނިސްބަތް 

5%

40%
55%

ޙަރަދުވި ޖުމްލަ  

ޔުނިސެފް

އޯ .އެޗް.ޑަބްލިއު

ސަރުކާރު  
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އްޔާ މިޕްރޮގްރާމްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަރުދަނާކަމާއިއެކު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ޖަމްޢި

 އާއި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ޔުނިސެފްގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެުމން ދެއެވެ. 

 ފަންޑުކުރި ފަރާތް ތަފްސީލް  ރުފިޔާ() ޙަރަދު 

 ކޮންޓްރާސެޕްޓިވްސް ހޯދުން 0916036.62
 ސަރުކާރު 

ރޑު 42,251.60  ޕްރިންޓްކުރުން އޭ.އެން.ސީ ކާ

43,587.00 
ފުށީ ރީޖަނަލް ހޮްސޕިޓަލްގައި  ބޭއްވުނު  ށްޅުދުކު

 "ޕްރިޓާރމް ކެއަރ ވޮރކްޝޮޕް"

 ޔުނިސެފް

66800.00 
ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި  ބޭއްވުުނ   ރުގޫފާނއު

 "ޕްރިޓާރމް ކެއަރ ވޮރކްޝޮޕްގެ"

11,368.50 
އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި  ބޭއްވުނު  "ޕްރިޓާރމް ކެއަރ 

 ވޮރކްޝޮޕްގެ"

 'މައި ސްޓޯރީ' ބޫކްލެޓް ޕްރިންޓްކުރުން 66,822.40

326292.3 

 "އޭއެންސީ ޕީޢެންސީ ޕެކޭޖް" އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ 

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސްޓޭކް 

  ޕްވޯކްޝޮހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން 

3500.00 

ޕްރިމެޗުއަރިޓީ އާއި  –ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ރިސޯސަސް 

ރިކަން އިތުުރކުރުމަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްސް ބެހޭގޮތުން ހޭުލންތެ

 ހެދުން 

33588.00 
މެޓަރނަލް، ، ދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޮރޮޑަކްޓިވް

އެންޑްއެޑޮލަސެންޓް ހެލްތް އަދި  ނިއުބޯރން، ޗައިލްޑް
 ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ
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 މޮނިޓަރިންގ  ކޯވިޑްގެ ހާލަތު

38756.00 

، ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮްސޕިޓަލްގެ ރިޕޮރޮޑަކްޓިވް

އެންޑްއެޑޮލަސެންޓް  މެޓަރނަލް، ނިުއބޯރން، ޗައިލްޑް

   ހެލްތް ކޯވިޑްގެ ހާލަތު މޮނިޓަރިްނގ

33,264.00 

މެޓަރނަލް، ، ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރިޕޮރޮޑަކްޓިވް

ލަސެންޓް ހެލްްތ ކޯވިޑްގެ އެންޑްއެޑޮ  ނިއުބޯރން، ޗައިލްޑް

 މޮނިޓަރިންގ ހާލަތު 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  700,884.6

  

 

 

 

15%

36%

49%

ބަޖެޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް  

އޯ.އެޗް.ލިއު.ޑަބް

ޔުނިސެފް 

ސަރުކާރު
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 ސަވައިލެންސް 

 . ބަޖެޓް ލިބިފައިވާގޮތް / އެކިފަރާތުން ލިބުނު ނިސްބަތް 

 ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރި ނިސްބަތް؛ 

 -/ 3,071,766.08 –ރުފިޔާ، ހަރަދު ކުރެވުނު   -/ 1,664,000 –ބަިއނިއަމްއަށް ލިބުނު  –އީ.ޕީއާރު/އައި.އެޗް.އާރު 

  ރުފިޔާ

ގަިއ ހިނގި މީސަލްސް އައުޓުބްރޭކް އާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ  0202.އެޗް.އޯ )ނޯޓު: ޖަނަވަރީ ޑަބްލިޔު–ފަންޑުކުރި ފަރާތް 

 އިން ވަނީ އެލޮކޭޓް ކޮށްފައިވާ ަބޖެޓުގެ އިތުރުން ފަންޑްސް ދީފައި(

-އަށް  0200އޯގަސްޓް  32އިން  0229ސެޕްޓެމްބަރ  2 –ސީ.ޑީ.ސީ އިންފުލުއެންޒާ ސަވައިލަންސް ޕްރޮޖެކްޓް 

 ރުފިޔާ  432،222/-ގައި ހަރަދުކުރެވުނީ  0202ލިބުުނ،  0،722،222/

 

 ކޮމިއުނިކެބަލް ޑިސީސަސް 

 ބަޖެޓް ލިބިފައިވާގޮތް / އެކިފަރާތުން ލިބުނު ނިސްބަތް 

 ފަންޑް ކުރިފަރާތް  އަދަދު  ތަފްސީލް 

އެޗް.އައި.ވީ ޕޭޝެންޓުންނަށް ބޭނުންާވ 

 ބޭސް ހޯދުމަށް 

436,218.00 

 

 ސަރުކާރު 

ޓުންގެ ވައިރަލް ލޯޑް ހެދުމަްށ ޕޭޝެން

އެކްސްޕާރޓް ވައިރަލް -ބޭނުންވާ ީޖން 

 ލޯޑް ކާރޓްރިޖް ހޯދުން

 ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ 22932.22

 ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ 226722.22 ދުނިޔޭގެ އޭޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 



 އެޖެންސީ  ޕުރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ރިޕޯރޓް، އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021 117 

ދުނޔޭގެ ހެޕަޓައިޓިސް ދުވަސް ފާހަގަ 

 ކުރުން

 ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ 16،430.00

ލް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ނޭޝަނަ

 އިނަލައިޒް ކުރުމަށް މީޓިންގް ޕްލޭން ފަ

 ބޭއްވުމަށް 

 ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ 27790.34

 

 

 


