
 ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް  - 2021

 ތައާރަފް.

 ހެލްތް ފެސިލިޓީގެ ނަން: މާފަރު ހެލްތްސެންޓަރ 

 ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު:  8 ގަޑީރު 

 ހެލްތް ފެސިލިޓީގެ ގްރޭޑް: 3

 ރަށުގެ އާބާދީ: 1243

 ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ: 292

އަށް 2022 ޑިސެމްބަރ 28އިން  2022 ޑިސެމްބަރ 10މޮނިޓަރިންނަށް ލީ ތާރީހް:   

93ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު:   

 މުވައްޒިފުންގެ މައުލޫމާތު:

ތަނުަގއި  މަާޤމް 
 ދަދު އަ ތިބި 

އިތުރަށް 
 ބޭނުްނވާ ައދަދު 

ޗުއްޓީަގއި 
 ދަދު އަ ތިބި 

 އިތުރު ބަާޔން 

  0 1 0 މެޑިކަލް އޮފިަސރ
  0 2 2 ރެިޖސްޓަރްޑް ާނރސް 

  0 1 0 ެރޖިސްަޓރޑް ނާރސް ސީނިައރ 
   1 1 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

  0 1 0 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ/ ަބޖެޓް އޮފިަސރ
  0 1 0 ސްޓޯރ ކީޕަރ

  0 2 1 ތަރުަޖމާން 
/  ސީނިައރ ކޮިމއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިަސރ

 ކޮނިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިަސރ
0 1 0  

/ އ.ކޮމިއުޓީ  ފެމެލީ ހެލްތް އޮފިސަރ
 ހެލްތު އޮފިސަރ

1 1 0  

  0 1 1 މަަސއްކަތު 
  0 2 1 އެޓެންޑެންޓް 
  0 1 2 ޑޮރަިއަވރ

  0 1 1 ވޮޗަރު 
  0 2 1 ރިސެޕްަޝނިސްޓް 
  0 1 0 އައިޓީ އޮިފސަރ

  0 1 0 ލޯންޑްރީ ެއސިސްޓެންޓް 

  

 



 

 ސިއްޙީމަރުކަ ޒުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަށް  

 މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ހިދުމަތް 
 އާސަންދާއިގެ ހިދުމަތް 
 ނަރުހުންގެ ހިދުމަތް 

 ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ ހިދުމަތް 
 އެންބިއުލާސްގެ ހިދުމަތް 

 މޯބައިލް ލެބޯރޓަރީގެ ހިދުމަތް 
 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކާއި މުނާސްބުތައް 2021 
 ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް 

 ހިތުގެބަލީގެ ދުވަސް 
 ނަރުހުންގެ ދުވަސް 
 ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް 
 ޕްރީމެޗުއަރ ދުވަސް

 އޭޑްސް ދުވަސް 
 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް 

 
 2021 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ޕޮރޮޖެކްޓްތައް 

މަރާމަތް ކުރުން ފުރާޅު  ދަށުން މަރުކަޒުގެ ސީލިނގް އަދި ސޮނެވާ ޖާރނީގެ ހިލޭ އެހީގެ  
 

 2021 ވަނަ އަހަރު ހިނގި ހަރަދާއި ލިބުނު އާމްދަނީ ގެ ތަފްސީލް 
ރ 10030ލިބުނު އާމްދަނީ:   

ރ 21392.48ހަރަދު:   
 

 ސިއްޙީމަރުކަޒުން ދޭ ހިދުމަތްތަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަށް 
 މެޑިކަލް އޮފިސަރގެ ހިދުމަތް. )އައުޓްރީޗް ދަތުރު ގަވާއިދުން ބޭވުން(

މައުލޫމާތު އާމުންނަށް ދިނުން(އާސަންދާއިގެ ހިދުމަތް )ހިދުމަތްތަކާއިބެހޭ   
 ނަރުހުންގެ ހިދުމަތް ) ޓުރެއިނިން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް(

 ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ ހިދުމަތް ) ޓުރެއިނިން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް(
 އެންބިއުލާސްގެ ހިދުމަތް ) ޓުރެއިނިން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް(

ބޯރޓަރީ ތަހުލީލުތައް ކުރެވުން(މޯބައިލް ލެބޯރޓަރީގެ ހިދުމަތް )ހުރިހާ ލެ  

 

 



 

 2021 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ދަތިތަކާއި އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް އެ ޅުނުފިޔަވަޅުތަށް 

 )ިބޭނުންވާ ވަރަށް ފައިލް ރެކްނެުތން )ހައްލުނުކުރެވ 

 )ިތިޖޫރި ނެތުން )ހައްުލނުކުރެވ 

 )ިކޮންމެ ރޫމް އަކައް ފޯނެއް ނެތުން )ހައްލުނުކުރެވ 

 )ިމުވައްޒަފުންގެ ކެބިންތައް ވަކިކުރެވިފަ ނުހުރުން )ހައްލުނުކުރެވ 

 )ިކޮންމެ ރޫމް އަކައް ޕްރިންޓަރ ނެތުން )ހައްލުނުކުރެވ 

 ިހައްލުނުކުރެވި( ސްޓޯ ރޫމް ބޭނުންނުކުރެވޭ ހާލަުތގައ( 

 )ިމުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނެގީމަ ބަދަުލގަ މުވައްޒަފަކު ނުލިބުން )ހައްުލނުކުރެވ 

 ާހައްލުނުކުރެވި( ސްގެ މައްސަލަތަށްއެންބިއުލ (  

 )ިކަރަންޓްވިއުގާގެ މައްސަލަ )ހައްލުނުކުރެވ 

  ެހައްލުނުކުރެވި( މަރާމަތު ނުކުރެވުންއިމާރާތްބާވ( 

 )ޖާގައިގެ ދަތިކަން )ހައްލުނުކުރެިވ 

  ްަހއްލުނުކުރެވި(އެންބިއުލާސްއަށް ވެދެ މިނުކެމެޭވނެ ގޮތަށް ޕޯޓިކޯއެއް ނެތުނ( 

  ެހައްލުކުރެވިފައި(ފުރާޅުބާވެ ފެންލީކުވެ، ވައިގަދައިރު ފުރާޅުތެޅުވުން.)އިމާރާތުގ 

 ީނެތުމުގެ މައްސަލަ ) ހައްލުނުކުރެވި( ލޯންޑަރ 

 

 މިހާރު ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ހިޔާލް 

އޮފިސަރގެ ހިދުމަތް. )އައުޓްރީޗް ދަތުރު ގަވާއިދުން ބޭވުން(މެޑިކަލް   
 އާސަންދާއިގެ ހިދުމަތް )ހިދުމަތްތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތު އާމުންނަށް ދިނުން(

 ނަރުހުންގެ ހިދުމަތް ) ޓުރެއިނިން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް(
 ޕަބްލިކް ހެލްތް ޔުނިޓުގެ ހިދުމަތް ) ޓުރެއިނިން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް(

 އެންބިއުލާސްގެ ހިދުމަތް ) ޓުރެއިނިން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް(
ލެބޯރޓަރީ ތަހުލީލުތައް ކުރެވުން މޯބައިލް ލެބޯރޓަރީގެ ހިދުމަތް )ހުރިހާ   

 
 
 



 
 
 

 

 މަރިޔަމް ރަޝީދާ 

  ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ


