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 ދަމަނަާވެށިާ

 މ ލެ،ާދިވެހިާރ އްޖެާ

ާރިޕޯޓްގެާފެށުންާ .1
.ާާވަތަޢ ލ އަށެވެާާާސުްބޙ ނަހޫާهللاާާޚ ލިޤްވަންތަާާއުފެއްދެވިާާމަޚްލޫޤްތައްާާޢ ލަމްތަކ އިާާވަނީާާންގެޙައްޤުވެާާތަޢުރީފްާާާޘަނ ާާޙަމްދުާާންމެހ އެ

ާތަކަށްާާާޢ ލަމްާާކުރުމ އިއެކުާާާޝުކުރުާާޙަމްދ އިާާއެކަލ ނގެއަށް.ާާއެވެާާާރަސްކަލ ނގެާާއޯގ ވަންތަާާދެއްވުމުގައިާާނިޢުމަތްތައްާާއެކަލ ގެއީ

ާާމިތުރުާާއ ލުންނާ ާާއިތުރުާާާނަިބއްޔ ގެާާއެމ ތްާާއަށ އިާާވަސައްލަމްާާޢަލައިހިާهللاޞައްލައްާާނަިބއްޔ ާާމ ތްާާާފޮނުއްވިާާާރަޙުމަތެއްކަމުގައި

ާ.ފަށަމެވެާދުޢ ކުރަމުންާއެދިާލެއްވުންާސަލ މްާޞަލަވ ތ އިާޞަޙ ީބންނަށް

ާާ،ޢ މްދަނީާާލިުބނުާާ،ކަންކަމ އިާާމުހިއްމުާާހިނގިާާާޚިދުމަތްތަކ އިާާޞިއްޙީާާދެވުނުާާވެށިންާާދަމަނަާާއަހަރުާާވަނ2022ާާަާާރިޕޯރޓަކީާާާމި

ޖާގ68/2ާާެހިނގަމުންާދިޔަގޮތުގެާމައްޗަށްާޤ ނޫނުާނަންަބރުާާކަންކަންާާަބދަލ އިާއައިާާކަންކަމަށްާމިާާ،ކަންކަމ އިާދ ރީއިާއަދި

ާތައްޔ ރުކޮށްފައިވ ާރިޕޯރޓެކެވެ.ވަނަާމ އްދ ގެާ)ށ(ާގައިވ ާގޮތުގެާމަތިނ14ާާް

 ާާއޮފީސްާހިންގުން .2
ާ.ފުރިހަމަާޞިއްޙަތަކަށްާމުޅިާޤައުމުާއެކުގައި ާާތަޞައްވުރު:   2.1

ދިވެހިރ އްޖެއަކީާޞިއްޙީގޮތުންާދުޅަހެޔޮއ ބ ދީއެއްާއޮތްާޤައުމަކަށްާހެދުމަށް،ާހަމަހަމަާކަމ އެކުާލިިބގަނެވޭ،ާާ:އަމ ޒ2.2ާާު

ަބއިވެރިވުމ އެކުާ އެންމެންގެާ ޚިދުމަތެއްާ ފުރިހަމަާޞިއްޙީާ ވ ސިލްވެވޭާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފަސޭހައިންާ ފެންވަރުާރަނގަޅުާ

 .ފޯރުކޮށްދެވޭކަންާކަށަވަރުކުރުން

އިންާފެށިގެނ2013ާާްސެޕްޓެމްަބރ04ާާާުގައިާ"މ ލޭާޞިއްޙީާމަރުކަޒުގެ"ާގެާގޮތުގައިާއުފެދިގެންާއައިާއަދ1984ާިޖެނުއަރ19ާާީ

ާާއަދަމަނަާވެށީގެާގޮތުގައިާމިހ ރުާޚިދުމަތްާދެމުންގެންދ ާމިއިދ ރ  މ ލޭގައިާދިރިއުޅޭާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާއަސ ސީާސިއްހާީާކީ

ާާ އިްބތިދ އީ ަބލިަބލިންާޚިދުމަތްތައްާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށ އި،ާ ޞިއްޙަތުާ އ އްމުާ ފޯރުކޮށްދިނުމ އި،ާ ދަށުންރ ވ ާ ނިޒ މެއްގެާ ސިއްހީާ

ލިބޭނެގޮތަށްާާ ފަސޭހައިންާ ފެންވަރެއްގައިާ ރަގަޅުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ ވަސީލަތްތަކ އިާ ބޭނުންވ ާ ފަރުވ އަށްާ ދިފ އުވުމ އިާ

ާާއުފައްދަވ ފައިވ ާމުއައްސަސ އެކެވެ.ދަމަނަާވެާާންރީާއޮފްާހެލްތުފޯރުކޮށްދިނުމުގެާމަޤުސަދުގައިާމިނިސްޓް ވަނަާއަހަރ2022ާާާުށީން

ާާ 19ާާާާ-ކޮވިޑްާގިނަގުނަާމަސައްކަތްތަކެއްާވަނީާކުރެވިފައެވެ.ާއަދިާހަމަ ވަނ2022ާާާާައ އިާގުޅިގެންާދިމ ވިާދަތިތަކ އިާއެކުވެސް

ާ.މުގައިާފ ހަގަާކުރެވެއެވެއަހަރަކީާދަމަނަާވެށީގެާޚިދުމަތުގައިވެސްާކ މިޔ ުބާއަހަރެއްކަ
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ާރަޖިސްޓްރީގައިވ ާމަޤ މްތަކުގެާއަދަދ އި،ާއެމަޤ މްތަކުގެާއަދަދަށްާއަހަރުާތެރޭގައިާއައިާބަދަލ3.1ާު 
ވަނަާއަހަރުާނިމުނުއިރ2022ާާާުާާއޮފީސްާ

ރަޖިސްޓްރީގައިވ ާމަޤ މުގާެާ
ާޢަދަދުާ

ގައ2022ާާާިާ
މުވައްޒަފުންާތިބާިާ

 ޢަދަދުާ

ގައިާވަކިވ2022ާާާިާ
މުވައްޒަފުންގާެާ

 ޢަދަދުާ

ގައިާވަޒީފ ާާ 2022
ާދެވުނުާޢަދަދުާ

33ާ33ާ06ާ06ާާދަމަނަާވެށިާ

ާއްފެށިގެންާމަތީގެާމަޤ މްތަކަށްާއަހަރުތެރޭގައިާއައިާބަދަލުތަާާގެާރޭންކުނ3ާާްއެމް.އެސްާ .4
 މުވައްޒަފުގެާނަންާ މަގ މްާ ރޭންކުާ ތަފްސީލްާ ހަމަޖެހުނުާތ ރީޚްާ
 އިްބރ ހިމްާއަޝްރަފް ޑިރެކްޓަރ EX1 ަބދަލުކުރެއްވިއެޗް.ޕީ.އޭާއަށްާވަޒީފ ާ 23.01.2022

ާވަޒީފ ާަބދަލުކުރެއްވި 19.04.2022 MS3 ާސޯޝަލާްާސީނިއަރ
ާސަރވިސްާވަރކާަރ

ާއ މިނަތުާނިޝްފ ާޙުސައިން

ާދަމަނަާވެއްޓަށްާވަޒީފ ާަބދަލުކުރެއްވި 05.06.2022 EX1 ާޑިރެކްޓަރ ާމޫސ ާޙަނީފްާ

ާ.ކަންތައްތައްާާޚ އްސަމުހިންމާު/އަހަރުތެރޭގައިާހިނގ ފައިވ ާާ .5
ާަބލައިގަތުމުގެާާާަބންޑޭރިޕޭާާަބދަލުކުރެވިާާަބންޑޭރިޕޭއަށްާާަބލައިގަތުންާާފައިސ ާާދަމަނަވެށީގައިާާފެށިގެންާާާއިންާާއޭޕްރީލ2022ާާް • ާފައިސ  މެދުވެރިކޮށް

 .ފައިވެއެވެންާފެށިކުރަމަސައްކަތްާ

• 2022ާާާާ 14ާާާާއޭޕްރީލް ފެށިގެންދުވަހުވަނަ ގޮތުގައިާނަގަާާންާ ފީގެާ ޖެހުމުގެާ ވެކްސިންާ ގެންދިޔައޮޕްޝަނަލްާ ރުފިޔ ާނެގުނ10ާާާްާާމުންާ

 ހުއްޓ ލ ފައިާވެއެވެާ.

ާާލަޖ2022ާާު • ާއޮފީސްާާާޑ ނދޮރެއްކަާާކޮރިޑޯއިންާާކުރިންާބޭނުންކުރިާދޮރުާަބއްދ ާާވަނުމަށްާާރޫމްއަށްާާމީޓިންާާދަމަނަވެށިގެއިާމަހުގެާތެރޭގައި

ާމަސައްކަތްާާހެދުމުގެރޫމްާތެރޭގައިާއިތުރުާރޫމެއާްާާާއޮްބޒަވޭޝަންވ ާހުސްތަންާޕަްބލިކްާހެލްތުާސްޓ ފުންާތިުބމަށްާތައްޔ ރުކުރެވި،ާާކުރިމަތީގައި

 ވިފައިވެއެވެ.ކުރެ

 ކުރެވިފައިާވެއެވެ.ާމަސައްކަތްާހެދުމުގެާަބޖެޓްާލަފ ކުރ ދަމަނަވެއްޓަށްާާށްާއަހަރަާވަނ2023ާަާާއޯގަސްޓްާމަހުގެާތެރޭގައި •

ާހެއްދުންާއެޕޮއިންޓްމަންޓްާދިނުމަށްާޚިދުމަތްާމޮނީޓަރިންގެާގްރޯތްާޚިދުމަތ އިާާގެާވެކްސިންާއައި.ޕީ.އީާފެށިގެންާއިނ2022ާްާއޮގަސްޓ14ާް •

ގަޑިއަކީާހުއްޓ ލަ ކަނޑައަޅ ފައިވ ާ ދިނުމަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ މިާ ފެށިފައިވެއެވެ.ާ ދިނުންާ ޚިދުމަތްާ ގޮތަށްާ ދެމުންގެންދިޔަާ ޚިދުމަތްާ ކުރިންާ ާާއިާ

ާއިނ8:30ާާާްާާހެނދުނުާާވަނީާާގަޑިާާދޭާާޚިދުމަތްާާވެކްސިންގެާާޓްރެވަލްާާއިތުރުންާާމީގެއެވެ.14:30ާާާާާާމެންދުރުާފެށިގެންާާއިނ8:30ާާްާާހެނދުނު

 .ާފައެވެވިަބދަލުކުރެާއަށ12:30ާް
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ރެވިާޕަްބލިކްާހެލްތުާޔުނިޓުގެާމަސައްކަތްާކުރ ާސްޓ ފުންާތިުބމަށްާއިތުރުާކުރެވުނުާަބޔަށްާސްޓ ފުންގެާމަސައްކަތުާސްޓޭޝަންތައްާަބދަލުާކު •

 މަސައްކަތްާފެށިފައިވެއެވެ.ާ

ާމުވައްޒަފުންގMACLާާެާާ،ގެންގުޅMACLާާިާާވެއްޓ އިާާދަމަނަާާގެާނިޔަލަށ2022ާާްސެޕްޓެމްަބރ13ާާާާއިނ2022ާާާާްޕްޓެމްަބރާާސ11ާާެ •

 ާކުރިއަށްާގެންދެވިފައިާވެއެވެ.ާގައMACLާިާާޕްރޮގްރ މެއްާސްކްރީނިންާހެލްތު

ތެރެއިންާފެމިލީާކޮންސަލްޓެންޓްާޑރ.ާޑޭނިއަލްާޕްސ ޑ ރާާާާގެޑޮކްޓަރުންކިއުބ ރާސަރުކ ރ އިާރ އްޖެާސަރުކ ރ އިާގުޅިގެންާގެނެވުނުާކިއުބ ރާާ •

 އްކަތްާކުރަމުންާގެންދެއެވެ.ހުންާފެށިގެންާދަމަނަވެށިގައިާމަސ2022ާަޖޫނ30ާާްލޮރިންގ ރާ

 އަހަރުާތެރޭގައިާއަންނަާޞިއްޙަތ ާގުޅޭާދުވަސްތަށްާ)މެންޓަލްާހެލްތްާޑޭ،ާޑައިެބޓީކްޑޭާފަދަާދުވަސްތަށް(ާފ ހަގަާކުރެވިފައިާވެއެވެ.ާ •

ާާސިއްހަތ އިާގުޅޭާގޮތުންާމައުލޫމ ތުާސެޝަންތަށް،ާއޮފީސްތަކ އި،ާސްކޫލުތަކަށްާދެވިފައިާވެއެވެ.ާއަދިާމީގެާއިތުރުންާާޓީވީާއަދިާރޭޑިއޯާ •

 ވެރިކޮށްާއ އްމުންގެާޞިއްޙީާހޭލުންތެރިކަންާއިތުރުާކުރުމަށްާމަޢުލޫމ ތުާފޯރުކޮށްާދެވިފައިާވެއެވެާ.މެދު

 ޕްރޮޖެކްޓްތައްާ .6

އަހަރުާތެރޭގައާިާާއަގުާާފަންޑު/ބަޖެޓާްާާމުއްދަތުާާޕްރޮޖެކްޓްގެާނަންާާ#
ޚަރަދުވާިާ
ާފައިސ ާ

ޕްރޮޖެކްޓާްާ
ހިނގ ދިޔާަާ

ާގޮތްާ

ާއިތުރުާތަފްސީލްާ

ާާސަރވިސްާއޭސ1ާީ
ާސްޓޯލްއިންާ،ކުރުމ އި
ާމަސައްކަތްާާކުރުމުގެ

16ާ
ސެްޕޓެމްބަރާ

އިނ2022ާާްާ
3ާާފެށިގެންާ
ާދުވަސްާ

20405.00ާާދަމަނަވެށިާ
ާރުފިޔ 

20405.00ާ
ާރުފިޔ 

ޕްރޮޖެކްޓާްާ
ާނިމިފައި

ާޓްރިްޕލްާއެންާސަރވިސްާ
(AGR)23-

PD(PMS)/PRIV/20
22/65ާ

ާއޮފީސްާދަމަނަވެށީގައ2ާި
ާޖ ގަާަބއިގެ

ާއެކަންާދަތިކަމުން
ާއިރުތުާހައްލުކުރުމަށް
ާގެކުރެވުނުަބއި
ާމަސައްކަތްާކަރަންޓް

އޮކްޓޯބަރ15ާާާ
އިނ2022ާާްާ

ފެށިގެންާމީލ ދާީާ
02ާާގޮތުނާްާ
ާދުވަސްާ

8431.24ާާދަމަނަވެށިާ
ާރުފިޔ 

 

8431.24ާ
ާރުފިޔ 
ާ

ޕްރޮޖެކްޓާްާ
ާނިމިފައި

އޭ.ކޭ.އެމްާ
ާކޮންސްޓްރަކްޝަންާ

(AGR)23-
PD(PMS)/PRIV/20

22/84ާ

ާހުރިާގައިާދަމަނަވެށ3ާި
ާމަރ މ ތުގެާކުދި

ާާކުރުމަށްާމަސައްކަތް
ާއެމް.ކޭ.އޭ

ާކޮންސްޓްރަކްޝަން

އޭްޕރީލ13ާާްާ
އިނ2022ާާްާ

3ާާފެށިގެންާ
ާދުވަސްާ

4920.52ާާދަމަނަވެށިާ
ާރުފިޔ 
ާ

4920.52ާ
ާރުފިޔ 
ާ

ޕްރޮޖެކްޓާްާ
ާނިމިފައި

އޭ.ކޭ.އެމްާ
ާާކޮންސްޓްރަކްޝަން

(AGR)23-
AP/PRIV/2022/17ާ
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ާއިންސ ނީާވަޞީލަތްާތަރައްޤީާކުރުންާ .7

ާމުވައްޒަފުންާބައިވެރިވިާރ އްޖެއިންާބޭރުގެާކޯސްާ/ާވޯރކްޝޮޕްާ/ާސެމިނަާރ .7.1
ާާންގެާބައިވެރިާމުއްދަތުާހިންގުނުާޤައުމުާާއިންތިޒ މްކުރިާފަރ ތްާާކޯސްާ/ާވޯރކްޝޮްޕާ/ާސެމިނަރާގެާނަންާާ#

ާޢަދަދުާ
01 UNICEF ROSAާާާުާޓ ވޯރކްޝޮޕްާ ރީޖަނަލްާ

 ޕްރޮޖެކްޓްާްބރެސްޓްފީޑިން،

އޮފާްާ މިނިސްޓްރީާ
ާާ/ާ  UNICEFހެލްތު

 01 ދުވަސ04ާާް ލަންކ ާސިރީ

02ާ
ާރީޖިނަލް ާމީޓިންގްާާ ާވިތްާ ާމަލްޓީާ ާސެކްތޯރިއަލްާާ

ާާހެލްތުާާާފޯރާާގަވ ރނެންސްާާއ ރަބންާާއޮންާާޕ ޓްނ ރސް
 ާޖަންރީާއޭޝިއ ރާސައުތްާއިންާވެލްީބގްާއެންޑް

01ާާދުވަސ03ާާްާބެންކޮކް،ާތައިލެންޑްާާޑަްބލިއު.އެޗް.އޯ

ާމުވައްޒަފުންާބައިވެރިކުރުންާކުގައާިާރ އްޖޭގައިާހިންގުނުާތަމްރީނުާޕްރޮގްރ މްތަާ .7.2
ާާންގެާބައިވެރިާމުއްދަތުާރަށްާހިންގުނުާާއިންތިޒ މްކުރިާފަރ ތްާާތަމްރީންގެާނަންާާ#

ާޢަދަދުާ

01 
ާާ ާާާ–ކެމްޕެއިންާފޮރާސ ރވިސްާްޕރޮވައިޑ ރާާާާހެލްތުާމެންޓަލް
 3އެފް.ޖީ.ޑީާ

 01 ދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާ އެޗް.ީޕ.އޭާ/ާއޮންލައިންާ

 

02 
ސީ.އެސް.ޓީ.އައި/ާާ ޓްރޭނިނާްގސީ.އެސްާވިއުގާަާ

ާއޮންލައިން
 02ާދުވަސ03ާާްާކ.މ ލެާ

03 
ސީ.އެސް.ޓީ.އައި/2ާާާއިންޑަކްޝަންާފޭސާްާ

ާއޮންލައިން
 01ާދުވަސ04ާާްާކ.މ ލެާ

ާހަވ ލުާއ އި
ާކުރެވުނުާކުރެވިގެން
ާމަސައްކަތް

ާއޮފީސްާދަމަނަވެށީގ4ާެ
ާއިގެޖ ގަާަބއިގެ

ާއެކަންާދަތިކަމުން
ާހައްލުކުރުމ އި

ާއޮްބޒަރވޭޝަން
ާހެދުމުގެާރޫމެއް

ާމަސައްކަތް

ޖުލައ25ާާިާ
އިނ2022ާާްާ

4ާާފެށިގެންާ
ާދުވަސްާ

34810.40ާާދަމަނަވެށިާ
ާރުފިޔ 
ާ

34810.40ާ
ާރުފިޔ 
ާ

ޕްރޮޖެކްޓާްާ
ާނިމިފައި

އޭ.ކޭ.އެމްާ
ާކޮންސްޓްރަކްޝަންާ

(AGR)23-
AP/PRIV/2022/55ާ
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04 
އެނ ރލިސިސާްާ ރިޯޕތްާ އިންސިޑެންޓްާ ސޭފްޓީާ ޭޕޝިއެންޓްާ

ާޓްރޭނިންގްާ
ޑަބްލިއު.އެޗް.އޯ،ާ

ާއެޗް.ީޕ.އޭާ

 02ާދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާ

05 
YPEERާާްޔޫތާްާާހިންގުނ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ

ާއެންޑްާސްޯޕޓްސް
 08 ދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާ

06 
ާާ ަޕބްލިކް އޮފްާ އެވަލިއުޝަންާ އެންޑްާ ާާހެލްތުާމޮނީޓަރިންގާ

 ްޕރޮގްރ މްާވޯކްޝޮްޕާ

އައިލެންޑާްާ ބަނޑޮސްާ
ާރިސޯޓްާ

ބަނޑޮސްާ
އައިލެންޑްާ

ާރިސޯޓްާ

 01ާދުވަސ02ާާް

 02ާދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާާއޮންލައިންާއެސްޓީއޯާ/ާާވަނަާފްލޫާލެސަނ03ާާް 07

ާޖީ.ބީ.ވީާ 08 ާވިތް ާއިންޕިއަރިންގް ާޔަންގްީޕަޕލް ާއޮން ާކައުންސިލް ާޔޫތް
 02 ދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާާޝީާ/ާޝީާބިލްޑިނާްގ

ާފަޔ ރާސޭފްޓީާްޕލޭންާއިންާއެމް.އޯ.އެޗްާއެންޑްާއެޓޯލްސްާ 09
 01 ދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާާހެލްތުާމިނިސްޓްރީާއޮފާްާ

 01ާދުވަސ03ާާްާކ.މ ލެާާއެޗް.ީޕ.އޭާާޗެއިންާމެނޭޖްމަންޓްާވޯރކްޝޮްޕކޯލްޑްާ 10

 04ާދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާާއެން.ސީ.އައި.ޓީާމައިކްރޯސޮފްޓްާްޕރޮޑަކްޓިވިޓީާވޯކްޝޮްޕ 11

ާސެކްޝުއަލްާހަރ ސްމެންޓްާއެވެއ ރނެސްާސެޝަންާ 12
 07 ދުވަސްާ  01ާކ.މ ލެާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތުާ

ާވޯރކްޝޮްޕާާރިވިޝަންާއެކްޓްާޑިސެބިލިޓީ 13
ާމިނިސްޓްރީ ާާއޮފްާާ
ާާއެންޑްާާާ،ފެމިލީޖެންޑަރ
ާސަރވިސަސްާާސޯޝަލް

 01ާދުވަސ01ާާްާކ.މ ލެާ

 01ާދުވަސ01ާާްާކ.މ ލެާާމިނިސްޓްރީާއޮފްާހެލްތުާާލިޔެކިޔުންާބެލެހެއްޓުމ ބެހޭާމައުލޫމ ތުާސެޝަންާ 14

ާމ ލިއްޔަތުާޤަވ އިދުާ 15
ސ ރވިސާްާ ސިވިލްާ

ާކޮމިޝަންާ
 01ާދުވަސ03ާާްާކ.މ ލެާ

ާސިވިލްާސ ރވިސްާގަވ އިދުާ 16
ސ ރވިސާްާ ސިވިލްާ

ާކޮމިޝަންާ
 01ާދުވަސ01ާާްާކ.މ ލެާ

17 
"ހޭންޑް ާާާާާ-ވޯކްޝޮްޕާއޮންާ ތެރަީޕ ާާާ–އޮންާނިއުރޯގްރަފީާއަޓްާ

ާއަާސައިކައިޓްރީ"ާކޮންޑަކްޓެޑްާބައިާޑރ.ނިރްމަލްާލަމިޗެއިންާ
02ާާދުވަސ01ާާްާކ.މ ލެާާއައި.ޖީ.އެމް.އެޗްާ

18 
އިމްޕެކްޓާްާ ިބހޭވިއަރަލްާ ފޮރާ ކޮމިއުނިކޭޝަންާ

 ޓްރެއިނިންގައިާ

01ާާދުވަސ10ާާްާކ.މ ލެާާއެޗް.ޕީ.އޭާ

19 

ކަސްޓަމ ރާސ ރވިސްާއެންޑްާކޮމިއުނިކޭޝަންާޓްރޭނިންާާ
އެޓެންޑިންގްާ ކޯލްާ އެންޑްާ އޮފީސްާ ފްރޮންޓްާ ފޯރާ

ާސްޓ ރފްސްާާޓްރޭނިންގ

އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ
ާހެލްތުާ

03ާާދުވަސ03ާާްާކ.މ ލެާ
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20 

ާާކޮންސަލްޓޭޝަންާާާއެންޑްާާއެކްސްޗޭންޖްާާނޮލެޖްާާގްލޯބަލް
ާވޯކްޝޮްޕ ާއޮންާ ާޑިޖިޓަލްާ ާހެލްތުާ،ާ ާސޯޝަލްާ ާާހެލްތުާާ

ާްޕރެޕެއަރޑްނަސްާާެޕންޑެމިކްާއެންޑްާއޮންޝުއަރެންސް

އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ
ާހެލްތުާ

ކުރުނބ ާާ
ާމޯލްޑީވްސްާ

 01ާދުވަސ01ާާް

ާާ:ހެދިފައިވ ާގަވ އިދުތަކ އިާއުޞޫލުތައް .8
 ާ.އުސޫލުާހިންގުމުގެާމަސައްކަތްތައްާވެށީގެާދަމަނަ -
ާފޯނަށްާޖަވ ުބދ ރީވުމުގައިާއަމަލުކުރ ނެާގޮތުގެާއުސޫލު. -

ާާ:ތަފްޞީލުާާގޮތުގެާާހިނގ ފައިވ ާސައްކަތްމަ .9

ާޚިދުމަތްތައްާާާދެވުނުާާާވެށިންާާާދަމަނަާާާއަހަރުާާާވަނ2022ާާާަާާ .9.1

5ާމަހ އ9ާާާިާއަހަރ ާދެމެދުގެާކުދިންނަށްާފަނީޭބސްާދިނުމ އި،5ާާާާއަހަރ އ2ާާާިާއަހަރުންާދަށުގެާކުދިންާހެދުޮބޑުވ ާމިންވަރުާބެލުމ އި،ާއަދ5ާާާިާ •

 އަހަރ އިާދެމެދުގެާކުދިންނަށްާވިޓަމިންާއޭާދިނުންާ.

 ކުޑަކުދިންނަށްާވެކްސިންާދިނުމ އި،ާޑޮކްޓަރުންާލިޔެދެއްވ ާއެހެނިހެންާވެކްސިންތައްާޖަހައިދިނުންާ.ާ •

 ނުންތަކަށްާފުރ ާފަރ ތްތަކަށްާވެކްސިންާދިނުންާ.ޙައްޖު/ޢުމްރ ާއަދިާރ އްޖެއިންާޭބރަށްާއެކިާޭބާ •

 ޢ އިލ ާރޭވުމުގެާޚިދުމަތެވެ. •

ާ)ޭބސްއެޅުން،ާއިންޖެކްޝަންާޖެހުން،ާއީ.ސީ. • ާ،ާއެޚިދުމަތ އިާގުޅުންާހުރިާއެހެނިހެންާޚިދުމަތްތައް. ޖީާނެގުން،ާާޑޮކްޓަރަށްާދެއްކުމުގެާޚިދުމަތ އި

 ޚިދުމަތްތައް(.ނެިބއުލައިޒްާކުރުންފަދަާ

 ޚިދުމަތްާ.އަދިާސައިކޯސޯޝަލްާސަޕޯރޓްގެާާކައުންސެލިންގ •

 އަހަރުންާމަތީގެާދ ނުގައިާތިޭބާަބލިމީހުންގެާގޭގެއަށްގޮސްާފަރުވ ދިނުމުގެާޚިދުމަތް.65ާއުމުރުންާ •

 ގައިންގަޔަށްާނ ރ ާބަލިތަކުގެާޚ އްސަާކްލިނިކުާ)އެން.ސީ.ޑީާކްލިނިކް(. •

 ންާދުރުހެލިވުމަށްާއެހީތެރިވުމަށްާސިޒޭޝަންާކްލިނިކުގެާޚިދުމަތް.ދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމު •

 ފުރ ވަރުާކުދިންގެާކްލިނިކުގެާޚިދުމަތް. •

ާާ:ާއްތަތްާމަސައްކަާާސެކްޝަންގެާސަރވިސްާކޯޕަރޭޓްާ .10
ަބދަލުާގެނެވިފައެވެ.ާމިގޮތުންާތަކަށްާވަނާީާދަމަނަާވެށިންާދެމުންގެންދ ާޚިދުމަތްތަކަށްާނަންަބރުާދޫކުރ ާގަޑިވަނަާއަހަރުންާފެށިގެނ2022ާާާްާ •

-އަށެވެ.ާއަދިާކޮވިޑ15:00ާާްއިންާމެންދުރ8:30ާާާާުރަސްމީާބަންދުނޫންާކޮންމެާދުވަހަކުވެސްާހެނދުނުާާމިހ ރުާޚިދުމަތްާދެމުންާގެންދަނީާ

19ާާާާ ގުޅިގެން ާާއ އިާ ދިނުމުގެ ާާވެކްސިންާ ގެންދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންާ 13:00ާާާާޚިދުމަތްާ އެޕޮއ15:00ާާިއިން ހަމައަށްާ ންޓްމަންޓްއ އިާއަށްާ

ާނުލައެވެ.
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މީހުންގެާޖުމްލަާޢަދަދ2022ާާު • މީހުނ1900ާާާްއެވްރެޖްކޮށްާމަހަކާުާ.37747ާާާާ:ާާވަނަާއަހަރުާދަމަނަވެއްޓަށްާޒިޔ ރަތްކޮށްާޚިދުމަތްހޯދ ފައިވާ 

 ޚިދުމަތްާހޯދައިފައިވެއެވެ.

ާބެލުންާާބަލިމީހުންާާއ ންމުކޮށްާ .11

ާާ:ވަގުތުާާާބެލުނުާާާބަލިމީހުންާާާއ ންމުކޮށްާ .11.1
ވެ.ާއ ންމުާއ ންމުކޮށްާަބލިމީހުންާެބލުމަކީާދަމަނަވެށިާހުޅުވ ފައިާހުންނަާކޮންމެާދުވަހަކުާވެސްާދަމަނަވެށިންާފޯރުކޮށްާދެމުންގެންދ ާޚިދުމަތެކެ

ާާ 8.15ާާާާގޮތެއްގައިާމިޚިދުމަތްާފޯރުކޮށްދެވެނީާހެދުނު ށިންާދެމުންާއެހެންާއަހަރުތަކެކޭާއެއްގޮތަށްާދަމަނަވެއަށެވެ.02.30ާާާާއިންާމެންދުރުފަހު

ާާ ޚިދުމަތްތައް ާާވަނަާއަހަރ2022ާާުގެންދިޔަާޖީޕީސ ރވިސްގެާ ގަވ އިދުން ދަމަނަވެއްޓަށްާޑޮކްޓަރަށްާާާކުރިޔަށްާގެންދެވުނެވެ.ާއެހެންކަމުންވެސްާ

ާށްދެވިފައިާވެއެވެ.ާޑޮކްޓަރަށްާދެއްކުމުގެާޚިދުމަތް،ާޚިދުމަތްާދިނުމަށްާކަނޑައަޅ ފައިވ ާގަޑިތަކުގައިާފޯރުކޮާފަރ ތްތަކަށްދައްކަންާއަންނަާ

ާއ ންމުކޮށްާބަލިމީހުންާބެލުމުގައިާހަރަކ ތްތެރިވިާޑޮކްޓަރުންާ .11.2
ޑޮކްޓަރުންނެވެ.ާކިޔުބ ާސަރުކ ރުގެާއެހީގައިާދިވެހިރ އްޖޭގައ3ާާިވަނަާއަހަރުާފެށިގެންާއައިއިރުާދަމަނަވެށީގައިާމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނ2022ާާީާާ

ާާ 1ާާާާމަސައްކަތްކުރުމަށް ދުވަހުގެާކޮންޓްރެކްޓެއްގެާދަށުންާފޮނުވުނުާޑޮކްޓަރުންގެާތެރެއިންާއެތެރެާހަށީގެާޚ އްޞަާޑޮކްޓަރާޑރާޑެނިއެލްާއަހަރު

ގައިާމަސައްކަތަށްާނިކުމެފައިާވެއެވެ.ާއެހެންކަމުންާތިރީގައިާމިވ ާޑޮކްޓަރުންާދަމަނަާވެށީގައިާމަސައްކަތ2022ާާާްާސެޕްޓެމްަބރ8ާާާާލޮރީގ ާާާާޑ ާޕޮސ 

ާާކޮށްފައިާވެއެވެ.

 ސީނިއަރާމެޑިކަލްާއޮފިސަރާ:ާާޑރާޢަުބދުލްާޢަޒީޒުާޙަމީދުާ •
 މެޑިކަލްާއޮފިސަރާ:ާޑރާއ މިރުާތ ޖުާ •
 ޑރާރ ނިޔ ާމަހުދީާއިމ ދުާ:ާމެޑިކަލްާއޮފިސަރާާ •
 ލޮރީގ ާާޑ :ާޑރާޑެނިއެލްާޕޮސ ާފެމިލީާމެޑިސިންާޑޮކްޓ ރ •
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މެޑްލެްބ2022ާާ އެއްާ ލެޯބޓަރީާ ސޯސްކޮށްާ އައުޓްާ ދަމަނަވެށީގައިާ އަހަރުާ ާާވަނަާ ވެއެވެ. ގ އިމުކުރެވިފައިާ ގުޅިގެންާ އ އިާ ޚިދުމަތާްާާ ލެބޯޓްރީގެާ

ތެރެއިންާޑޮކްޓަރަށްާާދަމަނަވެއްޓަށްާާގ އިމުކުރުމުން ދައްކަންާއަންނަާމީހުންގެާތެރެއިންާއ ންމުކޮށްާހަދ ާޓެސްޓުތައްާހަދަންާާާޖީޕީާސ ރވިސްގެާ

މީހުންނަށް ާާާާބޭނުންވ ާ ހެދޭނެ ާާޓެސްޓުތައްާ ފަރުވ ާގެންދިޔަފަހިވެއިންތިޒ މު ަބލިމީހުންނަށްާ ޑޮކްޓަރުންނަށްާ މަސައްކަތްކުރ ާ ތަނުގައިާ މިއީާ އެވެ.ާ

ާކެވެ.ދިނުމުގައިާއިތުރުާލުއިާފަސޭހަތަކެއްާލިިބގެންާދިޔަާކަމެ

ާާ ވަނަާއަހަރުާޖީޕީާސ ރވިސްގެާތެރެއިންާފޯރުކޮށްދޭާޚިދުމަތްތައްާރަނގަޅުކުރުމުގެާގޮތުންާގައިންގަޔަށްާނ ރ ާބަލިތަކުގ2022ާާާާެމީގެާއިތުރުން

ގްލްާޝީޓްގެާއެންސީޑީާރެޖިސްޓްރީާއެއްާޑިޖިޓަލްކޮށްާގ އިމުާކުރެވިާ)ގޫގްލްާފޯމްާއަދިާގޫާާާގޮތުންކްލިނިކްާ)އެންސީޑީާކްލިނިކް(ާހަރުދަނ ާކުރުމުގާެާ

މީހުންާރަޖިސްޓްރީާކުރެވިފައ62ާާާިާވަނަާއަހަރުާނިމުނުާއިރުާއެންސީޑީާކްލިނިކްގައ2022ާާާާިއެހީގައި(ާކުރިޔަށްާގެންދ ންާފެށުނުނެވެ.ާއެގޮތުންާާ

 ވެއެވެ.ާ

ާއ ންމުކޮށްާބަލިމީހުންާބެލުމުގެާތެރެއިންާފޯރުކޮށްދެވުނުާޚިދުމަތްތައްާ .11.3
 ާޖެހިގެންާދައްކ ާމީހުންނަށްާފަރުވ ކުރުންއ ންމުކޮށްާފެތުރޭާއެކިއެކިާރޯގ ތައް •

ންާއެންސީޑީާކްލިނިކަށްާދައްކަންާއަންނަާގައިންގަޔަށްާނ ރ ާބަލިތަކަށްާފަރުވ ކުރ ާމީހުންނަށްާގަވ އިދުންާކ ާޭބސްތައްާލިޔެދީ،ާގަވ ޢިދު •

 ފަރުވ ކުރުންޓެސްޓުތައްާހެދުމަށްާލަފ ދީ،ާރިޕޯޓްތައްާރިވިއުކޮށް،ާފޮލޯއަޕްހަދައި،ާ

އެޓެސްޓެއްާއ ންމުކޮށްާދައްކ ާބަލިމީހުންގެާތެރެއިންާފ ހަގަކުރެވޭާކަމަކުންާނޫނީާދިމ ވެފައިވ ާޙ ލަތަކ އިާގުޅިގެންާޓެސްޓެއްާހަދަންޖެހޭނަމަ،ާ •

 ހެދުމަށްާލަފ ދިނުމ އި،ާއޭގެާފަހުންާރިޕޯޓްާަބލައިާފޮލޯއަޕްާހެދުންާ

 އްޞަާޑޮކްޓަރުންނަށްާރިފަރާކުރަންޖެހޭާމީހުންާރިފަރކުރުންާޚ އ ންމުކޮށްާދައްކ ާބަލިމީހުންގެާތެރެއިންާ •

ލިޔެދިނުން • ޭބސްާ ަބލައި،ާ މީހުންާ އަންނަާ ހުއްޓ ލުމަށްާ އިސްތިއުމ ލުކުރުންާ ދުންފަތުގެާ ކްލިނިކަށްާ ސިޒޭޝަންާ ާޓޮޭބކޯާ އެމީހުންގެާ، އަދިާ

 ފޮލޯއަޕްހެދުންާ

 ކްާފަރުވ ާލިޔެދިނުންސިާއިންާފޮނުވ ާމީހުންނަށްާޕްރޮފައިލެކްވީޑީއ ރުއެލްާޕޮޒިޓިވްވެގެންާހެލްތުާޕްރޮޓެކްޝަންާއެޖެންސީާ •

 ،ާއިންފުލުއެންޒ ،ާފ ނަަބސަނދުާ(ާލިޔެދިނުންރިކްސްއޮޕްޝަނަލްާވެކްސިންާ)ާސިންފްލޮރިކްސް،ާރޮޓަ •

• ާާ އެންޓި ޭބނުންވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ދަތުރުކުރ ާ ގައުމުތައް(ާ )އެފްރިކ ގެާ ގައުމުތަކަށްާ ފެތުރިފައިވ ާ ޕްރޮފައިލެކްމެލޭރިޔ ާ ޭބސްާސިމެލޭރިއަލްާ ކްާ

 ލިޔެދޫކުރުން

ހެ • ޓެސްޓުތައްާ ހަދ ާ އ ންމުކޮށްާ މީހުންާ ޚިދުމަތްދޭާ ރެޖިސްޓްރީވެ،ާ ޕްރޮގްރ މްގައިާ ރިވިއުކޮށް،ާާދުމަށްާހޯމްވިޒިޓްާ ރިޕޯޓްތައްާ ާލަފ ދިނުމ އި،ާ

 ބޭނުންކުރ ާާޭބސްތައްާލިޔެދިނުންާ
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ާާ:ބެލުންާާާމިންވަރުާާާހެދިބޮޑުވ ާާާކުދިންާާާދަށުގެާާާއަހަރުނ5ާާާްާާ .12
ާއަހަރުާވަނ2022ާަާޖުމްލަާމުޅި .ކުދިންނެވ981ާެާއެއީ .މަހުގައެވެ ޑިސެމްަބރ ކިރިފައިވަނީ ގިނަކުދިން އެންމެ އަހަރުތެރޭގައި ވަނަާ 2022

ާ .ބެލިފ ވެއެވެާހެދިޮބޑުވ މިންވަރު ކުދިންގ9553ާެ

 

 (ާ:އީޕީއައިާ)ާާއިމިއުނައިޒޭޝަންާާއޮފްާާާޕްރޮގްރ މްާާާއެކްސްޕޭންޑަޑްާ .12.1
2022ާާާާ ކުދިންނަށެވެ.ާއެވްރެޖްކޮށ1427ާާާްވަނަާއަހަރުާއެންމެާގިނަާއަދަދަކަށްާކުދިންނަށްާވެކްސިންާދެވިފައިވަނީާއޮކްޓޯބ ރާމަހުއެވެ.ާއެއީ

ާާ ާާޝަކުދިނަށްާވެކްސިންާދެވިފައިވެއެވް.ާއޮޕ968ާާްމަހަކު 7544ާާާާނަލްާވެކްސިން ނަލްާވެކްސިންގާެާޝައޮޕްާާއަހަރުާދެވުނެވެ.2022ާާކުދިންނަށް

ޑީާ.ކުދިންނަށްާވަނީާޓ96ާާީއަދިާމީގެާއިތުރުނާްާާާއަދިާހެޕަޓައިޓިސްާއެވެ.ާާ،ފްލުއެންޒ އިންާާސިންފްލޮރިކްސް،ާާރޮޓަރިކްސް،ާާދެނީާާއ އްމުކޮށްއާިާގޮތުގަ

ާވެކްސިންާދެވިފައެވެ.ާ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

707 723

843

626

816 811

481

815
871

943 936
981

0

200

400

600

800

1000

1200

ާއަ
ންގެ

ކުދި
ނުާ
ދެވު
ތްާ
ިދުމަ
ޚ

ދަދު

2022ާަބލިމީހުންގެާއަދަދު،ާޚިދުމަތްާދެވުނުާ:2ާާާާޗ ޓާްާާާ

ާ.2022ތުާމޮނީޓަރިންާހިދުމަތްާދެވުނުާކުދިންގެާއަދަދު،ާާގްރޯ:3ާާާޗ ޓާްާާާ
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ާ

 

ާ:ާާހިދުމަތްާާާވެކްސިންގެާާާޓްރެވަލްާ.12.2ާާ
ާާ ފަރ ތް ދަތުރުކުރ ާ އެކިގައުމުތަކަށްާ ދުނިޔޭގެާ އެކިޭބނުންތަކަށްާ މައިގަނޑުކޮށްދެވެނީާ ގޮތުގައިާ ވެކްސިންގެާ މީގެތެރެއިންާާާތަކަށެވެާ.ޓްރެވަލްާ

އެވެ. އެޗްޕީއޭއިންާ ވެކްސިންާދަމަނަވެއްޓަށްާފޯރުކޮށްދެނީާ އަދިާޔެލޯފީވ ރާ އަހަރުާއެންމ2022ާާެާާމެނިންޖައިޓިސް،ޕޯލިޔޯ،އިންފްލުއެންޒ ާ ާވަނަާ

ާމީހުންނެވެ.1203ާ.އެއީާާމަހުގައެވެާއޮކްޓޯބ ރގިނައަދަދެއްގެާމީހުންާވެކްސިންާޖަހ ފައިާވަނީާ
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ާާ.2022ޝެޑިއުލްގައިާހިމެނޭާވްކްސިންާއ އިާއޮޕްޝަނަލްާވެކްސިންގެާހިދުމަތްާދެވުނުާކުދިންގެާއަދަދު،ާއީ.ޕީ.އައިާ:4ާާާާޗ ޓާްާާާ

ާ.2022ޓީ.ޓީާވެކްސިންގެާހިދުމަތްާދެވުނުާކުދިންގެާއަދަދު،ާާ:5ާާާޗ ޓާްާާާ
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ާާ:ހިދުމަތްާާާވެކްސިންގެާާާކޯވިޑްާ.12.3ާާ
އަދިާދަމަނަވެށީގެާމުއައްޒަފުންާާާޖެއަށްާތައ ރަފްާކޮށްފައެވެ.އްވަނަާއަހަރުާފެްބރުއަރީާމަހުންާފެށިގެންާކޯވިޑްގެާވެކްސިންާވ ނީާމުޅިރ 2021ާާ

ވިފައިާދެމުންާގެންދެާާގޮތަށްރެކޭާއެއްވަނަާއަހަރުވެސްާކޯވިޑްާވެކްސިންާކުރީއަހ2022ާާަާާަބއިވެރިާވަމުންނެވެ.ާާގޮތުންާާމިކަމުގައިާއަމަލީއަންނަނީާާާ

ާ.މީހުންނަށްާކޯވިޑްާވެކްސިންާވަނީާދެވިފައެވ7066ާެވަނަާއަހަރ2022ާާު.ާމިގޮތުންާވެއެވެ

ާާާހިދުމަތް:ާާާއ އިލ ރޭވުމ ާބެހޭާކްލިނިކްގާެާ.12.4ާ
އެމެޖެންސީާާާން،ޝައިންޖެކްާާއެއީާދޭތެރެާދުރުކުރ ާޭބސް،ާާވަސީލަތެއްާލިެބންާހުރެއެވެ.ހަތަރާުާދަމަނަވެށިންާއ އިލ ާރޭވުމ ެބހޭާހިދުމަތުގެާތެރެއިނާްާ

ާާާާމިހުރިހ ާވަސީލަތްތަކަކީާހިލޭާފޯރުކޮށްދޭާހިދުމަތެކެވެ.ާާޕިލްާއަދިާހުރަހެވެ. 2022ާާާާމިގޮތުން މިހުންާދަމަނަވެށިންާހިދުމަތ159ާާާާްވަނައަހަރު

ާދަށްާއަދަދެކެވެ.15.4ާާާާާާވަނަާއަހަރ ާަބލ އިރުާ%2021ާހޯދ ފައިވެއެވެ.ާމީއީާ
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ާ.2022ޓްރެވަލްާވެކްސިންގެާހިދުމަތްާދެވުނުާއަދަދު،ާ:6ާާާޗ ޓާްާާާ

ާ.2022ހިދުމަތްާދެވުނުާކުދިންގެާއަދަދު،ާާކްލިނިކްގެާެބހޭާއ އިލ ރޭވުމ ާާ:7ާާޗ ޓާްާާާ
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 ހިދުމަތްާ:އައުޓްޕޭޝަންޓ12.5ާާާްާ
އިންޖެކްށަންާާާމީގެާތެރޭގައިާޭބސްާާއެޅުން،ާާހިމެނެއެވެ.ާާދަމަނަވެށީގައިާދޭހިދުމަތުގެާތެރޭގައިާމައިނަރާޕްރޮސިޖަރާއަދިާނ ރސިންާޕްރޮސިޖަރތައް

މީގެާއިތުރުންާާާޝުގަރ(ާހިމެނެއެވެ.)ރޭންޑަމްާުބލަޑާްާާާރޮދިާކޮށ ދިނުންާއަދިާާލޭގައިާހަކުރުާހުރިާމިންވަރުާޗެކުކުރުންާާނެިބއުލައިޒްކުރުން،ާާޖެހުން،

ދޭހޮޅިާއަދިާކުޑަކަމުދ ާހޮޅިާލައްވައިދެވިފައިވެއެވެ.ާމިާހިދުމަތްާތަކުގެާތެރެއިންާއެއްމެާދަމަނަވެށިންާަބލަމުންދ ާއެނދުމަތިާވެފައިވ ާމީހުންގެާކ ން

ާރ(ާޗެކުކުރުމެވެ.ާގިނައިންާދެވިފައިވ ާހިދުމަތަކީާލޭގައިާހަކުރުާހުރިާމިންވަރުާ)ރޭންޑަމްާުބލަޑްާޝުގަ

ާާ 

ާާާ:އްާމިއުނިޓީާސަރވިސްާސެކްޝަންާމަސައްކަތްތަާކޮާާާ .13
ާކުރެވުނުާާރަޖިސްޓްރިާާޚިދުމަތުގައިާާމީހުންނަށްާާއުމުރުގެާާދޮށީާާއަހަރުާާވަނަާާޑިސެމްަބާރ2022ާާާާފެށިގެންާާއިންާާޖެނުއަރީާާގެާާާއަހަރުާާވަނ2022ާާަ •

ާކޮށްާާާފޯރުާާާމިހިދުމަތްާާގުޅިގެންާާހ ލަތ އިާާކޮވިޑްާާހިލ ފަށްާާތަކ އިާާއަހަރުާާއެހެންާާާނަމަވެސް.ާާކޮށްލަމެވެާާފ ހަގަާާވެފައިކަންާާއިތުރުާާވަނީާާއަދަދު

ާލައިންކޮށްާއޮންާާވަނީާާމަސްތަކުގައިާާާޖުލައިާާފެށިގެންާާއިންާާާޖެނުއަރީާާަބދަލުގައިާާެބއްލެވުމުގެާާޑޮކްޓަރާާވަޑައިގެންާާގެއަށްާާދިނުމުގައި

ާހިދުމަތްތައްާާާގެންވެސްާާކޮށްާާޒިޔ ރަތްާާގެއަށްާާމީހ ގެާާަބލިާާތަކުގައިާާހ ލަތްާާޖެހޭާާދ ންާާކޮންމެހެންާާނަމަވެސްާާއެހެން.ާާހެދިފައެވެާާކޮންސަލްޓޭޝަން

 .ާވެއެވެާކޮށްދެވިފައިާފޯރު

 .އެވ39ާެާއަދަދުާފަރ ތްތަކުގެާވެފައިވ ާރެޖިސްޓްރީާޚިދުމަތުގައިާނިޔަލަށްާމަހުގެާޑިސެމްަބާރާއަހަރުގެާވަނ2022ާަ •

 އެކެވެ.10ާޚިދުމަތްާދެވުނުާފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާނިޔ ވެފައިވ ާފަރ ތްތަކުގެާއަދަދުާގެާނިޔަލަށްާޑިސެމްބ ރާމަހުާއަހަރުގެާވަނ2022ާަ •

 ާ.ވިޒިޓްކޮށްާހިދުމަތްާދެވިފައިވެއެވ317ާާެނިޔަލަށްާގ2022ާެާއިންާޑިސެމްބ ރ2022ާާާާރެޖިސްޓްރީާވެފައިވ ާފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިންާޖަނަވަރާީާ •

 މީހުންާއުނިކުރެވިފައިާވެއެވެ.3ާާންކުގެާތެރެއިންާރަށަށްާ/ާހުޅުމ ލެާއަށްާަބދަލުވުމުގެާސަަބުބންާޕްރޮގްރ މުރެޖިސްޓ ރާވެފައިވ ާފަރ ތްތަ •

ާާއެކެވެ.39ާދޮށިާއުމުރުގެާހިދުމަތްާހޯދަމުންދ ާފަރ ތްތަކުގެާޖުމްލަާއަދަދަކީާ •
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ާއިފްސްޓައިލްާޑިސީސަސްާސެކްޝަންާ:ލަ .13.1
ާއިާއެއްގޮތަށެވެ.އެންސިޑިއަކީާގައިންގަޔަށްާނ ރ ާަބއްޔަކަށްވެފައިާދަމަނަވެށިންާމިާޚިދުމަތްާކުރިއަށްާގެންދަނީާޑަްބލިއު.އެޗް.އޯާގެާގައިޑްލައިންާއ 

ާާ،ާކްރޯނިކް(ާާރިއްސުންާާމޭގައިާާއ އްމުކޮށް)ާާއެންޖައިނ ާާސްޓޭަބލްާާ،ާކްރޯނިކް(ނޭވ ހިއްލުން)ާާާާ،ާއަސްތުމ ހައިޕަރޓެންޝަންާ)ާލޭމައްޗަށްާދިޔުން(

އެކިއުޓްާާޕަލްމޮނަރީާާއޮޕްސްޓްރަކްޓިވް ޑައިބެޓީސްާާކޮރޯނަރީާާޑިސީސް،ާ ާާާާސިންޑްރޮމް،ާ މި(ހަކުރަުބލި) މައިގަޑާުާ.ާ ފަރުވ ދިނުމުގައިާ ކްލިނިކުންާ

ބަލިތަ ނ ރ ާ ގަޔަށްާ ގައިންާ އޮންނަނީާ ެބލެވިފައިާ ގޮތުގައިާ ޕްރޮޓޮކޯލްގައިާއުސޫލެއްގެާ ސްޓޭންޑ ރޑްާ އޮންނަާ ކަނޑައެޅިފައިާ މިހ ރުާ ކަށްާ

ާސްޓޭންޑ ރޑާްާއަންގަވ ފައިވ ގޮތެވެ.ާމިގޮތުން،ާއެންާސީާޑީާކްލިނިކްގައިާފަރުވ ދިނުމަށްާސްޓޭންޑ ރޑްާޓްރީޓްމަންޓްާތަކެއްާމަތީގައިވ ާފަރުވ ތަކަށް

ާޕްރޮޓޮކޯލްާއެއްާބޭނުންާކުރެވެއެވެ.

ާކްލިނިކާްާ ާހަފްތ ގާެާާާގ ނީހިންއެންސީޑީ ާއުސޫލެއްގެމަތިން ާކަނޑައަޅ  ާކޮންމާެާދަމަނަވެށިން ާއެންސީޑީާާދުވަހެއްގައެވެ.ަބންދުާނޫން ކްލިނިކުގައިާާާމިދުވަހު

ާފިޒިކަލްާާާއަދިާާމެޑިކަލްާާބަލިމީހ ގެާާރަޖިސްޓްރީކުރުން،ާާބަލިމީހ ާާއޮންނަާގަޑިއެއްގައެވެ.ާާބަލަމުންާގެންދ ނީާކަނޑައެޅިފައިާާަބލިމީހުންާާޑޮކްޓަރުން

ހިމެނެއެވެ.ާކްލިނިކުންާަބލ ާކަންތަށްާތަކުގެާާާލ މ ތްތަށްާދެނެގަތުންާއަާާެބލުން،ާބަލިމީހ ގެާާޗެކްކޮށްާާރެކޯޑުތައްާާމެޑިކަލްާާނެގުން،ާބަލިމީހ ގެާާހިސްޓްރީ

ާާމަޢުލޫމ ތުތްތައްާާާެބހޭގޮތުންާާހަރަކ ތްތެރިވެއުޅުމ އިާާމަޢުލޫމ ތުދިނުން،ާކަސްރަތްކުރުމ ާާހުންނަންވ ގޮތުގެާާޑިސިޕްލީންާާޑައިޓްރީާާތެރޭގައިާބަލިމީހ ގެ

ދުންފަތުގެ މަޢުލޫމ ތުދިނުންާާާއަދިާާނުކުރުމ އިާާއިސްތިއުމ ލްާާފޯރުކޮއްދިނުން،ާ ދުރުހެލިވުމ ެބހޭގޮތުންާ ކަންތައްތަކުންާ ގެއްލުންހުރިާ ާާާ،ސިއްޙަތަށްާ

ާާާާމަޢުލޫމ ތުތަށްާާެބހޭގޮތުންާާބޭނުންކުރުމ އިާާޭބސްގަވ އިދުން މުހިންމުކަމ ެބހޭގޮތުންާާގަވައިދިނުން، ޒިޔ ރަތްކުރުމުގެާ ކްލިނިކަށްާ އެންސީޑީާ ދުންާ

ާހިމެނެއެވެ. ާއެން.ސީާާާާާ 2022މަޢުލޫމ ތުދިނުން ާދަމަނަވެށީގެ ާކްލިނިކްގައާިާ.އަހަރުގައި ާކޮށްލެވެއެވެާ.62ާާޑީ ާފ ހަގަ ާވެފައިވ ކަން ާޭބފުޅުންާރަޖިސްޓްރީ

ާއަންހެނުންާހިމެނިފައިާވެއެވެ.41ާފިރިހެނުންާއަދ21ާާިމީގެާތެރޭގައިާ

ާާ:ކްލިނިކްާާާސެޒޭޝަންާ .13.2
އަދިާޞިއްޙަތ ެބހޭާއިދ ރ ތަކުންާޚ އްސަާސަމ ލުކަމެއްދީގެންާކޮންޓްރޯލްާކުރުމަށްާާާވ އ އްމުާޞިއްޙަތަށްާހުރިާއެންމެާޮބޑުާއެއްާގޮންޖެހުންާކަމުގައި

ހުއްޓ ލަންާޭބނުންވ ާމީހުންނަށްާާާާ،ދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރ ާމީހުންގެާތެރެއިންާާާއެއްކަމަކީާދުންފަތުގެާއިސްތިއުމ ލުާކުރުމެވެ.ާާމަސައްކަތްކުރ 

(ާއިންާސަރުކ ރަށްާލ ޒިމްާކުރ ާކަމެކެވެ.ާއަދިާހަމ15/2010ާަންފަތްާކޮންޓްރޯލްާކުރުމ އިެބހޭާޤ ނޫނު)އެހީތެރިވެދީާފަރުވ ާހޯދައިާދިނުމަކީާ"ދު

"ފްރޭމްވޯރކްާކޮންވެންޝަންާއޮންާާާމިާކަމަކީާދިވެހިރ އްޖެާަބއިވެރިވެފައިވ ާދުންފަތްާކޮންޓްރޯލްާކުރުމ ެބހޭާަބއިނަލްާއަޤްވ މީާމުއ ހަދ ާާ،އެހެންމެ

ކަމެކެވެ.ާދަމަނަާވެށީގައިާމިާޚިދުމަތްާފަށ ފައިާވަނީާާ)އެފް"ޓޮޭބކޯާކޮންޓްރޯލް 2015ާާޖެނުއަރ05ާާާާީ.ސީ.ޓީ.ސީ(ާއިންވެސްާދައުލަތަށްާލ ޒިމްކުރާ 

ާގައެވެ.

ާާ މަޤްޞަދަކީއެހެންކަމުން މައިގަނޑުާ ގެާ ކްލިނިކްާ ފަރ ތްތަކަށްާާ،މިާ އިސްތިޢުމ ލުކުރަމުންދ ާ އ ދައިންާާ،ދުންފަތުގެާ ޢަމަލ އިާ ނުރައްކ ތެރިާ ާއެާ

މުޅިާާާ،އ އިލ ތަކ އިާާ،މ ލީާއަދިާއިޖްތިމ ޢީާގެއްލުންތަކުންާފަރުދުންނ އިާާ،ރައްކ ތެރިކަންާހޯދައިދީާދުންފަތުގެާސަަބުބންާލިޭބާޞިއްޙީާާދުރަށްގޮސް

ރައްކ ތެރިކޮށް ދުާާ،މުޖްތަމަޢުާ އިތުރުންޅަޞިއްޙީާ މީގެާ އިތުރުކުރުމެވެ.ާ މިކަމ ގުޅާޭާާާ،ހެޔޮކަންާ އަދިާ ޚިދުމަތްާ ސެޒޭޝަންާ ލ ޒިމްކުރ ާ ޤ ނޫނުާ



ޙ ާޞަފް  21-17  

 

ރައްކ ތެރިވެތިުބމަށްާާާާ،ދުންފަތުންާރައްކ ތެރިވުމ އިާާާ،ޚިދުމަތްާޭބނުންވ ާފަރ ތްތަކަށްާފަސޭހަކަމ އިއެކުާފޯރުކޮށްދީާާގެކައުންސެލިންގާއ އިާޭބސްފަރުވާ 

މަގުފަހިކޮ މިޚިދުމަތްާާށްދިނުންއެހީތެރިވެާ ޚިދުމަތްތަކީާ ކްލިނިކްގެާ ފަރ ތްާާހިމެނެއެވެ.ާސެޒޭޝަންާ ހުރިހ ާ އެދޭާ ޚިދުމަތަށްާ އަދިާ ތަކަށްާާޭބނުންވ ާ

 ގެންާދ ނެއެވެ.ސަމ ލުކަންދެވިށްާޚިދުމަތްތައްާފޯރުކޮށްދިނުމުގައިާއަންނަނިވިާފަރ ތްތަކަާ،އ އްމުކޮށްާހުޅުވ ލެވިފައިވ ާޚިދުމަތްތަކެކެވެ.ާނަމަވެސް

ާނުންވ ާދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުކުރުމުގައިާދިގުމުއްދަތެއްާހޭދަކޮށްާއެާއަމަލުާކުރުމަށްާއ ދަވެފައިވ ާފަރ ތްތަކުގެާތެރެއިން،ާހުއްޓ ލަންާޭބ •

 ފަރ ތްތައްާ

 ފަރ ތްތައްދުންފަތުގެާއިސްތިޢުމ ލުާކުރަންާއަލަށްާފަށ ފައިވ ާއަދިާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާކުރަމުންދ ާ •

 ތިޢުމ ލުާކުރުމަށްާފަށ ފ ނެާނުވަތަާފެށިދ ނެކަމުގެާިބރުއޮންނަާފަރ ތްތަކަށްާ)ރައްކ ތެރިވ ނެގޮތުގެާމަޢުލޫމ ތުާ(ދުންފަތުގެާއިސް •

 ހޭލުންތެރިކަންާ(ާންސްކޫލްކުދިންނ އިާޒުވ ނުންާ)ދުންފަތުގެާނުރައްކަލ އިމެދުާއ އްމު •

 

 
ޭބފުޅަކުާދުންފަތުގެާއިސްތިއުމ ލ04ާާާުޭބފުޅުންާދަމަނަވެށީގެާޓޮޭބކޯާސެޒެޝަންާކްލިނިކްގައިާރަޖިސްޓ ވެާމީގެތެރެއިނ45ާާާާްވަނަާއަހަރ2022ާާާާު

ާކުރުންާހުއްޓ ލައިފައިާވ ކަންާފ ހަގަާކުރެވެއެވެ.

ާާ:ޓްރީޓްމެންޓްާާާކްސިސްާޕްރޮފައިލެާާާމެލޭރިއަާރ .13.3
ާހުމުގެާފުރުސަތުާއޮތްާޖެމަކަށްާވެފައިާމެލޭރިއަރާަބލީޓްރީޓްމެންޓަކީާރ އްޖެއަކީާމެލޭރިއަރާނައްތ ލެވިފައިވ ާގައުާާލެކްސިސްޕްރޮފައިމެލޭރިއަރާާ

ކްސިސާްާފައިލެރޮރަހައްދުތަކަށްާދަތުރުކުރައްވ ާފަރ ތްތަކަށްާމެލޭރިއަރާއިންާރައްކ ތެތިވުމަށްާދެވޭާޓްރީޓްމެންޓެކެވެ.ާދަމަނަވެށިންާމެލޭރިއަރާޕްސަ

ާފުރަތަމަާޑޮކްޓަރަށްާނުވަތަާޕްރަގްރ މ ާާާއްޓްރީޓްމެންޓްާދެވޭނިާޓްރީޓްމެންޓަށްާއެދިާދަމަނަވެޓަށްާއަންނަާފަރ ތްތަކަށެވެ.ާމިާގޮތުންާއަންނަާފަރ ތްތަ

ވ ނެއެވެ. ކުރަންާ ކޮންސަލްޓްާ އަކަށްާ ކެއަރާވޯކަރާ ހެލްތުާ ހުންނަާ ެބލުާާހަވ ލުވެާ ގައުމަށްާ ގައިޑްލައިނ އިާފަހުމަށްދަތުރުކުރ ާ ޑަްބލިއު.އެޗް.އޯާ ާ

މައެއްގޮތް ދަމަނަވެއްޓަށްާާވ ގޮތުގެާ އެހީގައިާ ގެާ ޑަްބލިއު.އެޗް.އޯާ ޭބސްތަށްާ ޭބނުންވ ާ މިޓްރީޓްމެންޓަށްާ ޭބސްދެވިގެންދ ނެއެވެ.ާ ކުލައެންޓަށްާ ތިންާ

ފަރ ތެއްގެާާާކްޓަރާނުވަތަާޭބސްލިޔުމުގެާހުއްދަާއޮންނަޑޮާާވޭނީދޫކުރެާާއްނެވެ.ާމިާޭބސްތަންދަނީާހެލްތުާފްރޮޓެކްޝަންާއެޖެންސީގެންފޯރުކޮށްދެމުނާްާ

45

4

24

17
ރަޖިސްޓަރާކުރެވިފައި

ހުއްޓ ލެވުނު

ނުލެވުނާުާ ހުއްޓާ 

ގުޅަންާމަސައްކަތްާކުރެވިާނުގުޅުނު

ާ.2022،ާހިސ ުބާތަފ ސްާޚިދުމަތުގެާކުލިނިކުގެާާސެޒޭޝަންާޓޮޭބކޯާ:10ާާޗ ޓާްާާާ
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ޭބސްތަކުގެާތަފްސީލުާތިރީގައިާާާދެވުނުާާގެާގޮތުގައިޓްރީޓްމެޓުާާކްސިސްޕްރޮފައިލެާާމެލޭރިއަރާާދަމަނަވެށިންާާއަހަރުާާވަނ2022ާާަާާވެ.އަށެޭބސްސިޓީ

ާއެވަނީާއެވެ.
 

ާ:މަސައްކަތްތަށްާާާޔުނިޓްގެާާާސަރވިސްާާާސައިކޯސޯޝަލްާ .14
ާާ-ދަމަނަވެށީގައިާސައިކޯ - އޮންލައިންކޮށްާއަދިާފޯނުާމެދުވެރިކޮއްާދޭންާާާއްސަޕޯޓްާސ ރވިސްާޔުނިޓްއިންާފޯރުކޮއްދޭާޚިދުމަތްތަސީސަލް

 ފެށިފައިާވެއެވެ.

 އަހަރުންާމަތީގެާފަރ ތްތަކަށްާއަމ ޒުކޮށެވެ.6ާނީާދެވެާއްމިާޚިދުމަތްތަ -

ާާާާ

އަދަދ އިާސ ރވިސްާދެވިފައިވ ާއަދަދުގައިާތަފ ތުާއެވަނީ،2022ާާާނޯޓް:ާާ ވަނަާއަހަރުގެާެޕންޑިންގ2021ާާާާވަނަާއަހަރުގެާއެޕޮއިންޓްމެންޓްާދެވިފައިވާ 
ާއެޕޮއިންޓްމަންޓްާތަކަށްާސ ރވިސްާދިނުމުންނެވެާ.
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 ބޭސ  ދޫކުރި އަދަދު  ޚިދުމަތ  ހޯދި ފަރާތ ތަށ   ބޭހުގެ ނަނ  

 - - މގ 250ކ ލޯރޯކުއިނ  ފޮސ ފޭޓ  

 - - މގ  100ޕ ރޮގުއަނިލ ހައިޑ ރޯ ކ ލޯރައިޑ   

 32 04 މގ  250މެފ ލޮކުއިނ   

 - - ޑޮކ ސައިކ ލިނ  

 32 04 ޖުމ ލަ

ާ.2022ާދެވުނުާއަދަދު،ާޚިދުމަތްާކްކްސިޕްރޮފައިލެާާމެލޭރިއަރާ:1ާާާާތ ވަލްާާާ

ާ.2022އަދަދު،ާހެދުނުާާއެޕޮއިންމަންޓްާކައުންސެލިންާާ:11ާާާާޗ ޓްާާާ
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ާ.2022،ާހިސ ުބާތަފ ސްާފަރ ތްތަކުގެާކުރިާރެޖިސްޓްރީާޚިދުމަތުގައިާކައުންސެލިންާތަކުގައިާއަހަރުާާދިޔަާވޭތުވެާ:12ާާާާޗ ޓްާާާ

ާާ.2022،ާހިސ ުބާތަފ ސްާސެޝަންތަކުގެާކައުންސެލިންާތަކުގައިާއަހަރުާާދިޔަާވޭތުވެާ:13ާާާާޗ ޓްާާާ

ާ.2022،ާހިސ ުބާތަފ ސްާސެޝަންތަކުގެާކައުންސެލިންާާ:14ާާާާޗ ޓްާާާ
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 ާ:ކަންކަންާާރ ވ ފައިވ ާކުރުމަށްާވަނަާއަހަރުގައ2023ާި .15
 ކުރުން.ޓޮޭބކޯާސިސޭޝަންގެާޚިދުމަތްތައްާހަރުދަނ  -

ލަހައްޓުމުގެާނިޒ މުާހަރުދަނ ާކުރުމަށްާއައި.ޓީާޑިވިޝަނ އިާމަޝްވަރ ކޮށްާކުރިއަށްާެބމޮނިޓަރިންގާގެާޑޭޓ ާރިކޯޑާްާާާގްރޯތުާާއަދިާާވެކްސިން -

 ގެންދިއުންާ.

- ާާ ފަރ ތްތަކަށްާނަންަބރުާނެގޭނެާފަސޭހަާއިންތިޒ މެއްާހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިާކިއުާސިސްޓަމްއެއްާެބހެއްޓުމުގެާޚިދުމަތްާހޯދުމަށްާއަންނަ

 މަސައްކަތްާކުރުން.

 އ އްމުންާހޭލުންތެރިކުރުމުގެާޕްރޮގްރ މުތައްާހިންގުމުގެާމަސައްކަތްާއިތުރަށްާހަރުދަނ ކުރުންާ. -

 އިތުރުކުރުންާ.މުއައްޒަފުންގެާކުރިއެރުމަށްާދެވޭާތަމްރީނުތައްާ -

 ދަމަނަވެށިގެާވެްބސައިޓްާއެކްޓިވްާކުރުން. -

 ހެދުންާ.ާޓެމްޕްރޭޗ ރާެބލޭނެާއެޕްލިކޭޝަންާކުގެވެކްސިންާެބހެއްޓުމަށްާޭބނުންާކުރ ާފްރިޖްތަ -
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