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އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންވީގޮތުގެ    وتعالى سبحانه  هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ  ނި

، ސަލާމް  އަށް ޞަލާވާތާއި وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މިއުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ، ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
 ގައި އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމު 

ގޮތެއްގައި   އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ދެވޭހިދުމަތްތައް  ހެޔޮބަދަލުތަކާއިއެކު  އަންނަމުންދާ  ނިޒާމަށް  ސިއްހީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ންމެ އިސްވެރިން ފެށިގެން އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންވެސް އަމަލުކުރަންވީ  ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެހިދުމަތް ދިނުމަށް ތިއްބަވާ އެ

ގޮތު ކުރަންވީ  އަމަލު  ނުވަތަ  އުސޫލުތަކެއް  ހާއްސަ  ނިމިދިޔަ  ވަކި  މަގުދައްކުވައިދީ  އެކުލަވަ  2021ގެ  ރިޯޕޓް"  "އަހަރީ  އަހަރުގެ  އިލާ  ވަނަ 
މިއަދު އަދި  މެވެ.  ހަމްދުކުރަސުބަހާނަހޫ ވަތައާލާއަށް  هللا މިންވަރު ކުރެއްވީތީ ގަދަ ކީރިތި ވަނަތަ    ހެޔޮ ތައުފީޤު  މުކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލު

 މެވެ. އުފާކުރަކޮމަންޑޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ނިންމާލެވުނު ކަމަށްޓަކައި މިވުޒާރާގެ ހުންގާނުގެ މާލިމީ ކަމުގައި ހުންނަވާ 
ދުޢާއަ އިޚުލާޞްތެރި  މާތްއަޅުގަންޑުގެ  ފަރާތްތަކަށް  هللا ކީ  އެންމެހާ  ތިއްބެވި  ހިންގުމަށް  ކަންކަން  އެންމެހާ  މިޤައުމުގެ 

ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި މި ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދި ޤްރާތީ 
ކަންކަން    ޤައުމު ދުޅަ ރޭއްވެވުމުހިންގުމުގެ  ހެޔޮ  ކަމަށްހެޔޮ ގައްޔާ،ރައްޔިތުންގެ  ބުރަމަސައްކަތުގަ  ކުރާ  ތަޢުފީޤް    ސިއްހީދާއިރާއިން 

 މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. 
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 މުޙައްމަދު މުފީދު 
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1. 
 

ޖ )އޮފިޝަލް    2/68ޤާނޫނު ނަންބަރ  ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން  2015ދިވެހި ސިވިލް ސާވީސް ރީފޯމް މެނުއަލް    މި ރިޯޕޓަކީ  
ތައްޔާރުކުރުމަށް ލާޒިމްކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް    14ގެ    2ކަންތައްތައް( ޗެްޕޓަރ  

ޖާ އަޅާކިއުމަށް  ރިފޯޓެކެވެ.  އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަހަރީ ރިޯޕޓަކީ، އެއް އިދާރާއާއި އަނެއް އިދާރާއިން ނަތީޖާ ޚާޞިލްކުރާ މިންވަރު ދެނެގަނެ، އެނަތީ
އްގައި  ފަހުން ބެލޭނޭފަދަ އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތެއް ކަމަށް ވާއިރު، ދިރާސާ ކުރުމަށާއި  އަދި މިނޫނަސް އިލްމީ ވިސްނުމެ

 ޯޕޓް އެކުލަވާލަމެވެ. ބޭނުންކުރެވޭނޭ ގޮތަކަށް އަހަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވީހިދު ކޮމަންޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ  އަހަރީ ރި

 

 

2. 

ގެ ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ވީހިނދު އެފެންވަރުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ރަނަގަޅު ސިއްހީ   3ލެވެލް ކޮމަންޑޫ ސިއްހީމަރުކަޒަކީ  
މާއި އެކު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ނަމޫނާ ސިއްހީމަރުކަޒެއްކަމުގައި  ފޯރުކޮށްދޭނޭ މަރުކަޒެއް ކަމުގައިވުމެދު ނުކެނޑި  ހިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް  

 ދެއްކުން 
 
 
 
 
 

3. 
ކޮމަންޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން    މާއިނުވަތަ މިނީ ހޮސްިޕޓަލަކަށް އަވަސް މުސްތަގްބަލެއްގައި ހެދު  4މަރުކަޒުގެ ދަރަޖަ ލެވެލް      

ދިނުންދެމުން   ހިދުމަތް  ގާތުން  ރައްޔިތުންނާއި  ފުޅާކޮށް  އިތުރަށް  ހިދުމަތްތައް   ހިދުމާތާއި   ގެންދާ  ޑޮކްޓަރެއްގެ  ކުޑަކުދިންގެ  މީގެތެރޭގައި 
 ސް މުސްތަގްބަލެއްގައި ލިބެން ފެށުން އަންހެނުންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ހިދުމަތް އަވަ
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4. 
 

ގައެވެ. އޭގެ  1994ނޮވެމްބަރ    4އެޅިފައިވަނީ  އެންމެ ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށްޓަކައި އިމާރާތެއްގެ ބިންގާ  
ވަނަ ދުވަހު ހެލްތްޕޯސްޓެއްގެ ނަމުގައި މިމަރުކަޒު ހުޅުވުނެވެ. އަދި މިގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި   1996އޭްޕރީލް    9ފަހުން  

 މް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މެދުވެރިވާ ކުދިކުދިކަންކަމަށް ރަށުން ބޭރަށް ނުގޮސް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާ
ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ޞިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ ފުޅާވަމުން ދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވުނު ހެލްތްޕޯސްޓް  

 ފައިވެއެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ރަސްމީގޮތުން މިއިމާރާތުގައި ޞިއްޙީމަރުކަޒެއްގެ މަސައްކަތް ފެށި

ށް ރަސްމީ ގޮތުން މަރުކަޒު ހުޅުވާ  2.30ން  7.30ވަނަ އަހަރުގެ ފެބަރުއަރީން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު    2000
ކުރިން  ޓަކައި  އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ މީހުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް

ރޭގަނޑު  8.00ހެނދުނު   ޑިއުޓީ  12.00ން  ކުރަމުންއައި  ފެށިގެން  2001ޖެނުއަރީ    20އަށް  ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.   24ން  ގަޑިއިރަށް 
ހަ ގްރޭޑް ތިނެއްގެ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި  ތަކަށް ބައްސަވައި މިމަރުކަޒަކީ  ހެލްތުން މަރުކަޒުތައް ގްރޭޑް  ަޕބްލިކް  ސުމާއި މަޖެއްޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް 

ގަޑިއިރަށް މަރުކަޒު ހުޅުވާފައި ބަހައްޓަން  8ގަޑި އިރަށެވެ.  8ން ފެށިގެން މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔައީ  2003އޭްޕރީލް    5ގުޅިގެން  
ފަރާ  އަންނަ  ހޯދުމަށް  ޚިދުމަތް  މުވައްޒަފުންނަށާއި  ޑިއުޓީކުރާ  ޖެހުނެވެ.  ކުރިމަތިލާން  ދަތިތަކާއި  ބޮޑެތި  ވަރަށް  މިހެން  ޖެހުމުން  ތްތަކަށްވެސް 

ޒުންދެވޭ ޚިދުމަތް  ހަމަޖެހިފައި އޮތުމުން ވަރަށް ދަތި އުނދަގޫ ތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުއެވެ. މިސަބަބުތަކަށްޓައި މިމަރުކަ
ަޕބްލިކް ހެލްތުން ވަނީ މިމަރުކަޒަކީ ދެވަނަ    ން ފެށިގެން ޑިާޕޓްމަންޓް އޮފް 2004ޖޫން    01ރަނގަޅަށް އަވަހަށް ދެވޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  

ކުރައްވައި   ޚިދުމަތްދޭތަނަކަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 16ދަރަޖައިގެ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލު  ގޮތުގައި   ގަޑިއިރު  ލުއިފަސޭހަ  އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 
ވަނަ  1ގައި މިމަރުކަޒަކީ  2005ޑިސެމްބަރ    31ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތު  

ހަމަޖައްސަވައި   މަރުކަޒެއްކަމުގައި  ފެށިފައިވެއެވެ.  24ދަރަޖައިގެ  ޚިދުމަތްދޭން  ގަޑީގެ   2009ފެބްރުއަރީ    01ގަޑިއިރު  ފެށިގެން ރަސްމީ  ން 
އިން ފެށިގެން ޞިއްޙީދާއިރާ ކޯަޕރޭޓިވް އުސޫލުން   2011މާރޗް    01އަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.    4.00ން ހަވީރު    8.00ގޮތުގައި ހެނދުނު  

 ހިންގާ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން މިމަރުކަޒު ވެގެން ދިޔައީ އަަޕރ ނޯތު ހެލްތް ސާވިސަސް ކަޯޕޜޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ދަށުން
   ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ނަގާ މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ  ކޮމަންޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުހެލްތް ސާވީސް ގެދަށުން  އަަޕނޯތްއިން ފެށިގެން    2012ނޮވެމްބަރ    1
 ދޭންފެށިއެވެ. ހިދުމަތް  އަލުން ދަށުން 

 

ރަށުގެ އާއްމު ހާލަތު ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ވައިރަލް ފީވަރ އާއި، އަރިދަފުސް    
ރެވެއެ.  ބަލިމީހުން ފެންނަމުންދެއެވެ. މިރަށުގައި ހަކުރު ބަލި އަދި ލޭގެ ްޕރެޝަރ މައްޗައްދާ ބަލިމީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަކަން ފާހަގަ ކު ރޯގާ  

ހާއްސަކޮށް އިތުރުން  މީގެ  ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ  ބޮޑުމީހުންކަންވެސް  ފުރުސަތު  ޖެހުމުގެ  ހަކުރުބަލި  މީހުންނަކީ  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  އެކިއެކި އަދި   
ގެ    19-ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ކޮވިޑް  ވައްތަރުގެ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަމުންދާ މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

އެވެ. ކޮމަންޑޫގައިވެސް ކޮވިޑް  ބަލި މަޑުން ފެތުރެމުންދިޔަ އަހަރަކަށްވުމާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔޭގަވެސް ސިއްހީ ނިޒާމް ވަނީ އެފުއްމިފުށަށް ޖެހިފަ
ރަށު ތެރެއިން ބަލީގެ އަލާމާތް ފެނި މޮނީޓަރިންގްއަށް ލެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް ޖެހުނު  ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.    ންގެ ބަލި މީހު  19-

ކުރަމެވެ.  ފާހަގަ  ޖެހިފައި ނުވާކަން  ކުރަން  އެޑްމިޓް  ހާލުދެރަވެ  ފަރާތެއް  ރަށުގެ   19ކޮވިޑް    އެއްވެސް  ވުމަށް  ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް  ގެ 



 އަހަރީ ރިޕޯޓް ކޮމަންޑޫ ސިއްހީމަރުކަޒުެގ ަވނަ އަހަރުެގ  2021

ކޮމަންޑޫ ސިއްހީމަރުކަޒު ށ.   6 

އެހެން މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންޖެހުނެވެ. އަދި އެންސީޑީ ކުލިނިކު އަލުން ހުޅުވުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް  100ވެކްސިންޖެހޭ އާބާދީގެ %
 ވުރެން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަހަރުތަކަށް 

ލޭމައްޗައްދާ     ހަކުރުބައްޔާއި،  މީހުންނާއި،  ނޑު  މާބަ އިތުރުން  އޭގެ  މަސައްކަތްތަކާއި،  އިދާރީ  މަރުކަޒުގައި 
ކުރަމެވެ. ފާހަގަ  ހިންގަމުންދާކަން  ގޮތެއްގައި  ފުރިހަމަ  ވަރަށް  ްޕރޮގްރާމް  ްޕލޭނިންގ  ފެމެލީ  ކްލިނިކާއި،  ކުޑަކުދިންގެ  އަދި    މީހުންނާއި، 

އެޑްމިޓް ފަރުވާދިނުމާއި،  ބަލިމީހުންބަލާ  މަސައްކަތްކުރުމާއި  ތަހްލީލީ  ހުންނަ  ތަނުންކުރެވެން  ހިންގައި  ްޕރޮގްރާމް  ކުރަންޖެހޭ ވެކްސިންދިނުމުގެ 
 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެއްވައެވެ.

ނޑު    މީހުންގެ ކްލިނިކް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ކްލިނިކްގައި ކުރެވޭ    ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު މާބަ
ދަރިފުޅު އޮތްގޮތާއި ބޮޑުވަމުން އަންނަ މިންވަރުބަލާ ކުއްޖާގެ ވިންދުގެ   ، މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަރުދަން ބެލުމާއި، ލޭގެ ްޕރެޝަރ ބެލުމާއި

ނޑު މީހުންނަށް ރަނގަޅު ކާނާއާއި،  އަދިވެސް ބޭނުންތެރި ތަފާތު މައުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ނުރައްކާ ކަމަށް  އަޑު ލިބޭތޯ ބެލުމާއި އަދި މާބަ
ނޑު މީހުން ރިފަރ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.   ފާހަގަ ކުރެވޭ މާބަ

މިކްލިނިކުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ  އަށް    11އިން    10ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެދުނު    
ކިރާއިރު ޢުމުރާއި ގުޅޭގޮތުން ބަރުދަން އިތުރުވަމުންނުދާ    އި، މާއަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ ކުއްޖަކު މަހަކު އެއްފަހަރު ބަރުދަނާއި އިސްކޮޅު ބެލު  5

އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ ބަރުދަން އިތުރު ނުވާންދިމާވި ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައި އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް   ކުދިން ފާހަގަކޮށް
ލު ބަރުދަން  އަދި  ވެވުނުއެވެ.  ނަސޭހަތްތެރި  ބާރުއަޅައި  ދިނުމަށް  ކާނާ  އޮށްޓަރުހުރި  ދިނުމާއެކު  ފިލުވައި  އޮޅުން  ކަންތައް  އިވުން ކުރެވިދާނެ 

 ކަންތައްތައް ރާރުވާ ކުދިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަވާ އެކުދިންގެ ގޭގެއަށް މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކޮށް އެކުދިންނަށްދޭ ކާނާއާއި އެކުދިންގެތަކު
ނޑަ  ވަނަ ދުވަހަކީ  22އި  ވަނަ ދުވަހާ  08ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެމުން އައިސްފައިވެއެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ   އެޅިފައިވާ ދުވަހެވެ. ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކަ

    

ގައެވެ. ލެބޯރަޓަރީ ޤާއިމް ކުރެވުމާއި   2003ޑިސެމްބަރ    30ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފުރަތަމަ ފެށިފައިވަނީ     
ގޮތުން ލޭގެ ބައެއް ޓެސްޓް ތަކާއި، ގުޅިގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. މި

 ކުޑަކަމުދާ ތަކެތީގެ ބައެއް ޓެސްޓް ތަކާއި، ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތީގެ ބައެއް ޓެސްޓްތައް ހެދެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ނޑުނަނުދީ   ހިދުމަތްގެ  ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ލެބޯޓްރީ     އެއްމިނެއްގައި ހިފެހެއްޓުނުކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ    މެދުކެ
ޑެން" އަދި ތައިރޮއިޑް އާއި ހަކުރުބަލި ކޯން  ހޯރަށް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އޮޓޮމޭޓެޑް ހިމަޓޯލެޖީ މެސެނެއް "ނިތު މީގެ އި  ކުރަމެވެ. 

 ސިންއެއް ހިދުމަތަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ. ޓްސްޓް ހެދުމަށް " އައިކްރޯމާ" މެގައިގައި ހުރިވަރު ދެނެގަނެވޭނޭ 
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5. 
 

# 

 ޖެނުއަރީ 1
 

0% 
 މަސްދަތުރެއް/ ސީފުޑް ހޯދުން  - 

 ސްޓާފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ދުވަހަކު މަރުކަޒު ކައިރީގައި  އިންތިޒާމް ކުރުން  - 

 ސްޓާފުންނަށް ދައުވަތު ދީ ގެދަރިންއެއް ބޭއްވުން  - 

 %100 ފެބްރުއަރީ  2
 މަރުކަޒު ތައްޔާރުކުރުން  ދުވަހާ ގުޅޭ ތީމްއެއް ހޯދާ  - 

 ދުވަހުގެ ސަރަފުވެރިންނަށް ކިއުން - 

 މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެސަންއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން  - 

 %100 މާރޗް 3

 ބަޖެޓް ހޯދުން  - 

 ށް  ޓްރެއިނަރަށް މަރުހަބާކިއުން ތަން ތައްޔާރުކޮ - 

 ރަށުގެ ޓާރގެޓް އާބާދީއަށް ދައުވަތު ދިނުން  - 

 ދީ ސެސަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން ސެސަންއަކަށް ހުށަހަޅައި 2 - 

 %100 މާރޗް 4
 ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމަށް ތަކެތި ހޯދުން  - 

 މުވައްޒަފުންނަށް ކިޔާ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ދުވަހަކު އެމަސައްކަތް ކުރުން  - 

 މަރުކަޒު އެއްކޮށް ފާރުތަކާއެކު ދޮވެ ސާފުކުރުން  - 

 %100 އޭްޕރީލް 5

 ތަން ތައްޔާރުކުރުން  - 

 ހަފްލާއަށް މީހުންނަށް ކިއުން  - 

 ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުން ދުވަސް ފަށާ ދުވަހާ ގުޅޭ ކޭކެއް ފެޅުން - 

 އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މުވައްޒަފު ހަފްލާގެ ސަރަފުވެރިއަކަށް ހެދުން  - 

 %100 އޭްޕރީލް 6
 މަރުކަޒު ޒީނަތްތެރިކުރުން  - 
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 މަރުކަޒަށް އަންނަ މީހުންނަށް ބެޖު ބެހުން  - 

 އެދުވަހުގެ ހާއްސަ ކުލައެއް ކަނޑައެޅުން - 

 %100 މެއި 7

 މުނާސަބަތުގައި ނަރުހުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ހަފްލާއެއްބޭއްވުން ދުވަހުގެ  - 

 ހަދިޔާއެއް އެރުވުން  - 

 ތަން ޒީނަތްތެރިކުރުން  - 

 ދުވަހާގުޅޭ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުން  -

 ބައްދަލުކުރުން ގެ ޑިނަރ ނައިޓްއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސްޓާފުން  - %100 ޖޫން 8

 ބޭއްވުން ސްޓާފުންގެ ޑިނަރ ނައިޓް -

 ޑޮކްޓަރު ކޮޓަރި ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރުން  -  70% ޖުލައި 6

 ދުވަހާގުޅޭ ކޭކެއް ފެޅުން  - 

 %100 އޮގަސްޓް  7
 ފޯމްތައް ތައްޔާރުކުރުން އިންސްެޕކްޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ   -

 ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ފިހާރަތައް ބެލަން ދިއުން  - 

 ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުން  - 

 ސްކުރީނިންގްއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން  - %100 އޮގަސްޓް  8

 އެނައުންސްމެންޓް ދިނުންރައްޔިތުންނަށް  -

 އާންމުންއެއްވެ އުޅޭ ތަނެއްގައި އިވެންޓް ބޭއްވުން  -

 ދުވަހާ ގުޅޭ ކުލަކޯޑެއް ބޭނުންކުރުން  - %100 އޮކްޓޯބަރ  9

 ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން  -

 %100 އޮކްޓޯބަރ  10

 ތީމްއެއް ކަނޑައެޅުން ދުވަހާ ގުޅޭ  -

 ދުވަހުގެ ސަރަފުވެރިނަށް ދައުވަތު ދިނުން -

 ސައިފޮދެއް ތައްޔާރުކުރުން  -

 ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  -

 ދަތުރު ދިއުމަށް ފަންޑު ހޯދުން  - %100 އޮކްޓޯބަރ  11

 ރަށެއް ކަނޑައެޅުން  3ދަތުރު ދާނޭ  -
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 ދިއުން ތަޖްރިބާ ދަތުރު   -

 %100 ނޮވެމްބަރ  12
 ދުވަހުގެ ބެނާއާއި މަރުކަޒު ތައްޔާރު ކުރުން  -

 ސަރަފުވެރިންނަށް ދުވަހުގެ ދައުވަތު ދިނުން   -

 އެންސީޑީ ކްލިނިކް އަލުން ފެށުން  -

 އެދިލައްވާ ދުވަހެއްގައި އެރޭންޖުކުރުން ސްކޫލުން  - %100 ނޮވެމްބަރ  13

 ކުލާސް ވަކިން ގެނައުން  -
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6. 
 

އެމަސައްކަތް   ވީއިރު  ހިމެނިފައި  ކުރުމަށް  ވޯޑެއްގާއިމް  ކުޑަކުދިންގެ  ޓާގެޓްގައި  ގާތްގަނޑަކަށް  މިއަހަރުގެ 
ލިބޭގޮ ދަތިކަމުން ވަނީ  ފާހާނާގެ ސާމާނު ބަޖެތްގެ  ބޭނުންވާ  ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑަށް  ތް  ނިމިފައިވީނަމަވެސް ހިދުމަތް ފެށިފައެއްނުވެއެވެ.  

ވާ ގޮތަށް  އަދި މިމަސައްކަތް ރޭވިފައި  ވަނަ އަހަރު ހިދުމަތް ފެށޭނޭކަމުގައި އުންމީދު ކުރަމެވެ.  2022ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިހިނގާ  
 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ   %100

 

ސިއްހަތެއް    ދުޅަހެޔޮ  ޖީލަށް  އޮތް  ކުރިއަށް  ދެމެހެއްޓުމަށާއި  ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ  ސިއްހަތު  އާންމުންގެ  ކޮމަންޑޫގެ 
  109ވަނަ އަހަރަކީ    2021ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މިފަދަ ްޕރޮޤްރާމްތައް ހިންގައިގެންކަމީ އެއްވެސް ސައްކެއް ނެތްކަމެކެވެ. ވީމާ މި ހިނގާ ދިޔަ  

ރަނގަ ހުރުމަށް މައުލޫމާތު ދެވުނު އަހަރެކެވެ. އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ  ސްކޫލް ކުދިންނަށް  ދުޅަހެޔޮ  ސިއްހަތެއްގައި  ޅު ކާނާ އާއި 
ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް އެކި  ތެރެއިން ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް  

 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ   100އަދި މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް % ދެވިފައެވެ.  އެކި މައުލޫމާތު ވަނީ
 

މަރުކަޒުފާރު ތަކާއި ކުލިނިކަލް އޭރިޔާ ގައި ގެންގުޅޭ ހުރިހާތަކެތި ދޮވެ ސާފުކުރުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުމެ ކުރަމުން     
ސާފުކުރާނޭ  އަންނަކަމެކެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތައް މަރުކަޒު އެތެރޭ ފާރާއި ތަކެތި ސާފުކުރެވުނެވެ. މިތަކެތި  
ރިކަން އާލާވެ  ވުވައްޒަފުން މަރުކަޒަށް ލައްވާފައިތިބިނަމަވެސް މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމަކީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެ 

ދެކެމެވެ. އިތުރުވެގެންދާކަމެއްކަމުގައި  ލޯބި  އޮންނަ  ދޭތެރޭ  %  މަރުކަޒާއި  ގޮތަށް  ރޭވިފައިވާ  މިމަސައްކަތް  ވަނީ    100އަދި 
 އެވެ. ވެހާސިލްކުރެވިފަ

 

މިދުވަސް ވަނީ ކުލަގަދަކޮށް  ވަނަ" އަހަރީ ދުވަހެވެ.  25މަރުކުގެ ރިހި ޔޫބީލް "ވަނަ އަހަރަކީ    2021ވޭތުވެދިޔަ     
މަރުކަ ދުވަހާގުޅުވައިގެން  އިތުރުން  މީގެ  ރަސްމިއްޔާތަކާއެކުއެވެ.  ދިދަނެގުމުގެ  ދިޔައީ  ފެށިގެން  ރަސްމިއްޔާތު  ކުރެވިފައެވެ.  ޒު  ފާހަގަ 

ގޮސްފައިވެއެވެ. ކުރިއަށް  ކަންކަން  ކޭކުފެޅުންފަދަ  ބޭ   ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި  ކުރުމަށް  ފާހަގަ  ދުވަސް  ވީޑިއޯ  އަހަރީ  ފަރިއްކޮޅުގައި  އްވުނު 
 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ   100އަދި މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް % ްޕރެޒެންޓޭސަން އެއް ވަނީ ހުށަހަޅައި ދެވިފައެވެ. 

 

ދުވަހާއި ގުޅޭ ބެޖެއް މަރުކަޒު ސްޓާފުންނާއި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މަރުކަޒު ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި    
ތުން  އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުގެ ކުދިން މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އެދުވަހު ބޭނުންކުރެވިފައެވެ. އަދި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮ

 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ   100އަދި މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް %  ންއެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.މައުލޫމާތު ސެސަ
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މިމަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ނަރުހުންނަށް ވަނީ ދުނިޔޭގެ ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 
އަދި   އިވެންޓެއް ރޭވިފައެވެ. މި އިވެންޓްގައި ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ސުއޫރު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ.ދުވަހާގުޅުވައިގެން ހާއްސަ 

 އެވެ. ވެހާސިލްކުރެވިފަ ވަނީ  100މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް % 

މުވައްޒަފުން      ހުރިހާ  މަރުކަޒުގެ  ނައިޓްގައި  މިޑިނާ  އާލާކުރުމަށްބޭއްވުނު  އެކުވެރިކަން  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ  100އަދި މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް % ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ރަށުގެ އާންމު ސިއްހީ ޖާލަތު އިތުރަށް ރަގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކާ މުދަލަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ  
ކުރުވުމެވެ.  ތެރި  ހޭލުން  މިކަމަށް  ރައްޔިތުން  ޔަގީންކުރުމާއި  ރޭވިފައިވާ    މުދާކަމުގައި  މިމަސައްކަތް  %އަދި  ވަނީ    100ގޮތަށް 

 އެވެ. ވެހާސިލްކުރެވިފަ

ފަރާތުން ހޯދާ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ  ބަލީގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ދެނެގަތުމާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ރައްޔިރުންގެ     
ދިނުމަކީ މިްޕރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު އެއްމަގްސަދެވެ. އެގޮތުން މިހިންގުނު  ްޕރޮގްރާމުގައި  ފަރުވާ ދިނުމާއި އެފަރާތްތަކަށް ކުލިނިކް ހިންގައި  

ހަކުރުބަލީގެ   އަލަށް  ކަންކަމަށް    8ރަށުތެރެއިން  ސިއްހީ  އަހުލުވެރިކޮށް  މެދުގައި  މީހުންގެ  މިކަމަށް  އަދި  ހޯދިފައިވެއެވެ.  މީހުން 
 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ  100މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް %އަދި  ފަރުވާތެރިވުމަށް ނަސޭހަތް ދެވިފައިވެއެވެ.

ބޭއްވުނު މިއިވެންޓްގައި މަރުކަރުގެ  މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން  ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންދުނިޔޭގެ 
ތައުލީމީ   ށ.އަތޮޅު  ވެއެވެ. މުވައްޒަފުންނާއި  ކުރެވިފައި  ބަދަލު  ހަދިޔާ  ބަދަލުކޮށް  އެކުވެރިކަން  ބައިވެރިވެ  އަދި    މަރުކަޒުގެޓީޗަރުންނާއި 
 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ  100މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް % 

ހާއްސަކުރެވިގެން ބޭއްވުނު މި ހަފްލާގައި ރަސުގެ ކަމުމޮށިގެންވާ  ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުންދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް  
  ޅޭ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ  އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަކާދަތަކާއި ގު ފަރާތްތަކާއި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސް ވީ

 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ  100އްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް %އަދި މިމަސަ . އް ގާއިމް ކުރުމަށް ފަހުގައެވެޓެގޮތައް އެދަފަ ވެއް

ތަޖުރިބާބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. ށ.ކަނޑިތީމް، ގޮއިދޫ، ބިލެއްފަހި މިތިންރަށައް ޒިޔާރަތް ކޮށް  މިދަތުރަކީ  
ހެނދުނު   ކުރެވުނެވެ.  ބަދަލު  އިން  8:00ތަޖްރިބާ  ކޮމަންޑޫ  އިރުއޮއްސި  ގައި  އާދެވުނީ  ރަށައް  އެނބުރި  އަދި    ގައެވެ.6:00ފުރައިގެ 

 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ  100މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް % 
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ކުލިނިކެއް  ހަކުރުބަލި ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިގެން އެންސީޑީ ކްލްނިކްގެ ނަމުގައި ހާއްސަ 
އަދި މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް   ހިންގުމަށް ރޭވުނެވެ. އަދި އެދުވަސް ފަހަގަކުރުމާއި ކުލިނިކް ފެށުން މިދުވަހު ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ   %100
 

ގެ ދަރިވަރުންގެ ހެލްތު   1ގްރޭޑް   ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ  ޔޫކޭޖީ އެލް ކޭޖީ އަދިކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ށ.އަތޮޅު .
 އެވެ. ވެވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަ  100ސްކުރީނިންގް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް %
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7. .

 

 ސްޓާފް ބާރބެކިއު : 1ޙަރަކާތް   •

އްވެ އުޅުން އަދި ާޕޓީ ފަދަ ކަންކަން  ،އެކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ގޭންދާނޭ މާހައުލެއް ނުލިބުން ސަބަބު/ދަތިތައް: 
މަޑު ޖައްސާލުމަށް ސީނިއަރ މެނޭޖުމަންޓް ޓީމަށް ފެންނާތީ   ނުކުރުމަށް އެޗް ޕީއޭ އިން  އަންގާފައިވާތީ ހަރަކާތް 

 ހަރަކާތް ނުހިންގޭ 
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8. .
 

2021  
 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   5,845,372    

    ޚަރަދު   ކެޕިޓަްލ  9,788         

  މުޅިޖުމްަލ    5,855,160     

 
 

 

  

 210 ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް  5,855,160    

                 -    
 މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު 127,390         

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް  60,011         

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް 407,116         

 224 ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް  4,915         

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން    -                 

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު  15,823         

 227 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ލޯނުގެ    -                 

 228 އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަްބސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ    -                 

 281 ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިިބދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ ލިިބފައިވާ    -                 

  ޖުމްލަ   6,470,415     

 
 

 

  

 423 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް  9,788         

 440 ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު  އިގްތިޞާދީ    -                 

          9,350   
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9. .
 



 ަވނަ އަހަރުެގ ކޮމަންޑޫ ސިއްހީމަރުކަޒުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓް  2021

 

 17 ށ.ކޮމަންޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު 

 
10. 

ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު އަހަރެއްގޮތުގައި ނިންމާލެވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަސްލަކީ ކޮމަންޑޫ ސިއްމަރުކަޒުގެ    2021       
ވަނައަހަރަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަށްވުރެން    2022ހީވާގި މުވައްޒަފުންކަމުގައި ދެކޭހާލު އެފަރާތްތަކަށް ހައްޤު ޝުކުރު ރައްދުކުރަމެވެ. އަދި  

 ކުރަމުން މިރިޯޕޓް ނިންމާލަމެވެ. ނޭކަމުގެ އުންމީދު ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވާ

ގޮތުގައި   ޚާދިމުންތަކެއްގެ  ވަފާތެރި  ޤައުމަށް  އަތޮޅާއި  އަކީ  ދުޢާ  އިޚްލާސްތެރި  ރައްޔިތުންގެ    ތިބެ، އަޅުގަނޑުގެ 
ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ ޅުގަނޑުމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ  އަ .  ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ 

އްވާ  ސިއްހީ ކަނަކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ ނިޒާމެއްގެ ހިޔަލުގައި އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނޭ ބައެއްކަމުގައި ލަ
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި  هللا ކީރިތި  .އްވާށިރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މިންވަރު ކުރަފުރިހަމަ ސިއްހަތަކަށް މުޅި ކޮމަންޑޫ އެކުގައި މަސައްކަތް ކު 

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.   ބަރަކާތް ލައްވައި، 

 

 1443 އާހިރުޖުމާދުލް 12
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