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  ފުތަޢާރު . 1

ަދއުަލތުގެ ެބުލުމގެ ަދށަށް ެނޭގ ުކިދންގެ ައދަދު އިތުުރުވާމ ގުިޅެގްނ، އެ ުކިދންަނށް ެދޭވ ޚިުދމަތްތައް ފުރިހަަމ ގުޮތަގިއ 

" ަނުމަގިއ ަމރުކަެޒްއ ުހުޅވިައެދްއީވ  ަގިއ ަރީއުސްލުޖްމހޫިރްއާޔެގ 2016ފެުބރުވަީރ  17ފޯުރކްޮށިދުނުމެގ ގޮތުްނ "ިފަޔަވތި

އަަހުރން ދަުށގެ ުކިދންަނށް ާޙްއަޞޮކްށގެން ތަރަްއީޤުކެރވުނު މި ަމުރކަޒަީކ  13ފާޠިމަތު އިބްރާހީެމެވ.   އަނިބަކނބަުލން މެަޑމް 

ާހާޖއި އެ ޭބުފޅާގެ ޢާއިާލގެ ީދލަތި އެީހތެރި ެއހެީއެކެވ. ިމ -ެއކުވެރި ައރަބި ޢިާމާރތުގެ ިވަޔާފތިވިެރެއްއަކމުގައިވާ މަޙްޫމދު އަލް 

  ަވނަ ަމުރކަެޒެވ. 3ިމ ފަދަ ަމރުަކުޒ ހުުޅުވާމެއކު، ިމއީ 

މި މަުރކަުޒެގ ަމއިގަނޑު ަމްޤޞަދަކީ ދަުއަލތުގެ ބެުލުމގެ ަދަށށް ނެގޭ ތުްއުތ ުކިދްނނަްށ ބޭނުްނާވ ައސާީސ ިޚދުމަތްަތްއ 

 ފުރިަހަމޮކްށީދ، އެ ުކިދްނެގ ަޙްއޤުތަްއ ަރްއކައުތިެރުކުރެމެވ. 

 މެންޑޭޓް . 2

  :ަކާޒ ޙަާވުލޮކށްަފިއާވ ަމސްއޫިލްއަޔުތތައް ރީައުސލްޖުްމޫހރިއްާޔެގ ޮއފީުހްނ ިފަޔވިަތ މަރު 

އަަހރު ނުފުރޭ ކުދިްނެގ ެތރިެއން ިތރީގައިވާ ާޙލްަތަތއް ދިމާވެަފިއާވ ުކިދން ަމރުަކުޒަގއި ބައިތިއްަބިއ  13. ުއުމރުްނ 1

 ބެލެހެއްުޓްނ.

 .  މަނަްމާއިއ ބައްަޕ ުދިނޭޔަގިއ ެނތް ައިދ ބަާލެނ ެއްއެވްސ ީމހަުކ ނެްތ ުކިދން

  ަމުގމަތިން ުނަވތަ އެެހްނެވސް ޢާންމު ތަަނުކން ހޮވޭ ުކިދން (އެ ުކިދްނގެ މައިންަބފަިއން ނުވަތަ ެބލިެނެވރިން ހޯަދިއ

 އެ މީހުްނާނ އެ ުކިދން ަޙާވލުކުެރެވންދެްނ).

  ިވެރިަންށ މައިންަބފިައްނ ުނވަަތ ބެެލިނވެރިން ުކިދންަންށ އިހުމާލާުވަކްނ އެނުގުމްނ ެއ މައިންަބފިައްނ ުނވަަތ ބެެލނ

ަސރުކާުރެގ ަކާމ ބެޭހ ަފާރތަްތކުްނ ެނޭސހްަތތިެރެވ، ަޢަމލުތަްއ އިޞްލާުޙުކރުމަްށ ިއުރާޝދު ިދުނމުްނ ެވްސ 

 ިއްޞލާޙުނުުވުމން ަމިއންބަަފިއންާނ ނުަވަތ ެބލެނިވެރިްނާނ ަވިކކުެރޭވ ކުދިްނ.

 ްަނށް ލިބެނެްޖހޭ ޒަޫރރީ ިޚދުމަތަްތއް ލިެބުމްނ މައިންަބފިައން ެއކަށީެގްނވާ ވަރަށް ނުެބލެެހްއުޓުމގެ ސަބަުބން އެ ުކިދނ

ނުާދ ުކިދްނނާިއ، ެއ ކުދިްނެގ މުްސަތޤްަބލް ެގއްިލެގްނ ިހނަގިއާދނަެކމަްށ ަސުރކާުރެގ ަކާމ ބެޭހ ަފރާްތަތކަްށ 

 ޤަޫބލުުކެރޭވ ުކިދްނ.

  ްަހްއޔަރުުކަރްނ ޖެޭހ  ުކދިންަންށ އަިނާޔޮކްށ ނުވަަތ ބޮޑެތި ިއުހާމުލެވެގްނ މައިންަބފިައްނ ނުވަަތ ބެލެިނެވރިނ

 ޙާލްަތަތުކގިައ ުކދިން ަބާލނެ ެއްއެވްސ މީަހކު ެނތް ުކިދްނ.

 .މައިންަބފިައްނ ުނވަަތ ބެލެިނެވރިްނ ަޖލަށްލުުމން ަބލާެނ އެހެން ެއްއެވްސ ީމހަުކ ެންތ ކުދިްނ 

 .ބެލެިނެވރިޔާ ުބްއިދ ޯގްސެވ ބަާލނެ އެެހްނ އެްއެވްސ މީަހުކ ެންތ ކުދިްނ 

ެބލުުމގެ ަދުށަގއިިތބޭ ުކިދން ިއްސލްާމީދާނއި ިދވެިހރާއްޭޖގެ ާޤޫނާނއި ދިވެހި ަޘާޤަފތާ ެއްއޮގތްވާ ޮގތުގެ ަމިތްނ . މަުރަކުޒގެ 2

 ތަރުިބްއޔަުތކްޮށ، ެއ ުކިދންަންށ ބޭނުންާވ ައާސީސ ިޚުދަމތަްތާކ ޙްައޤުަތްއ، ަމރުަކުޒެގ ގަވާިއުދތަާކ އެއްގޮަތްށ ލިބިިދުންނ.

ަގއި ތިބޭ ކުދިްނަނށް ބޭނުންވާ ެއްނެމހައި ައސާސީ ިޚުދަމތަްތއް ޯފރުޮކށްދިނުާމެއކު، ދިވެިހާރްއޭޖަގިއ . ަމރުކަުޒގެ ެބލުުމގެ ދަށު 3

 ކުަޑުކިދން ގެންގުޅޭ ަމުރކަުޒަތުކަގއި ުހްނނަްނެޖހޭ ިމްނަގނުޑަތކާ ެއއްގަޮތށް ުކިދންަނށް ޭބނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުޯރކޮްށިދުންނ.
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 ދަފުތަރު  . 3

  ޗަށް ގެނެވިފައިވާ ކުދިންވަނަ އަހަރު ފިޔަވައ2017ް 

  ތާރީހް   އުމުރު  ޖިންސު  #

  2017ޖެުނައރީ  31 ައހަރު  6 އަްނހެން   1

 2017މާްޗ  12 ުދަވސް  2 ފިރިެހން   2

  2017މާްޗ  16  ައހަރު  9  ފިރިެހން   3

  2017މާްޗ  16  ައހަރު  6  ފިރިެހން   4

  2017މާްޗ  16  ައހަރު  4  އަްނހެން   5

  2017މާްޗ  16  ައހަރު  2  ފިރިެހން   6

  2017މާްޗ  17  ުދަވސް  2 ފިރިެހން   7

  2017މާްޗ  24 ުދަވސް  3 ފިރިެހން   8

 2017ެއޕީްރލް  18  ައހަރު  6  ފިރިެހން   9

  2017މެިއ  11  ައހަރު  10  ފިރިެހން   10

  2017މެިއ  11  ައހަރު  7  އަްނހެން   11

  2017މެިއ  14  ައހަރު  5  ފިރިެހން   12

  2017މެިއ  14  ައހަރު  2  ފިރިެހން   13

  2017ޖޫްނ  05  ައހަރު  3  އަްނހެން   14

  2017ޖުަލއި  15  ައހަރު  11  އަްނހެން   15

  2017ޖުަލއި  19  ުދަވސް  2  އަްނހެން   16

  2017ޖުަލއި  20  ައހަރު  1  އަްނހެން   17

  2017ޖުަލއި  20  ނިއުޯބން   އަްނހެން   18

  2017ޮއގަސްްޓ  09  ުދަވސް  7  ފިރިެހން   19

  2017ޮއްކޓޫބަރ  02  ަމސް  1  އަްނހެން   20

  2017ޮނވެމްބަރ  02  ައހަރު  2  އަްނހެން   21

  2017ޮނވެމްބަރ  27  ނިއުޯބން   ފިރިެހން   22

  2017ިޑސެމްަބރ  05  ަމސް  2  ފިރިެހން   23

  2017ިޑސެމްަބރ  12  ަމސް  1  އަްނހެން   24
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  ވަނަ އަހަރު ފޮސްޓަރކުރެވިފައި ކުދިންގެ ތަފުސީލު 2017 

 # ޖިންސު އުމުރު ތާރީޚް 

 1 އަްނހެން  ަމސް  5 2017ޖެުނއަރީ  01

 2 ފިރިެހން  ައހަރު  2 2017ފެބުރުައރީ  23

 3 ފިރިެހން  ަމސް  6 2017ސެްޕޓެމްބަރު  17

 4 ފިރިެހން  ަމސް  6 2017ސެްޕޓެމްބަރު  24

 5 އަްނހެން  ައހަރު  3 2017ޮނވެމްަބރު  27

  6 ފިރިެހން  ައހަރު  1 2017ިޑސެމްަބުރ  27

  7 ފިރިެހން  ަމސް  4 2017ިޑސެމްަބުރ  31

  
 ވަނަ އަހަރު ރީއިންޓަރގްރޭޓްކުރެވުނު ކުދިންގެ ތަފުސީލު 2017ފިޔަވަތިން  

 # ޖިންސު އުމުރު ތާރީޚް 

 1 ފިރިެހން  ައހަރު  10 2017ޖުަލއި  20

 2 ފިރިެހން  ައހަރު  7 2017ޖުަލއި  20

 3 އަންހެން  ައހަރު  4 2017ޖުަލއި  20

 4 ފިރިެހން  ައހަރު  2 2017ޖުަލއި  20

 5 ފިރިެހން  ައހަރު  6 2017ޮއގަސްްޓ  06

  6 ފިރިެހން  ައހަރު  2 2017ޮއގަސްްޓ  06

  7 ފިރިެހްނ  ައހަރު  12 2017ޮއްކޓޫބަުރ  05

  8  އަންހެން   ައހަރު  11 2017ޮއްކޓޫބަުރ  05

  9  ފިރިެހން   ައހަރު  1  2017ޮއްކޓޫބަުރ  01

  10  ފިރިެހން   ައހަރު  1  2017ޮނވެމްަބރު  08

  11  ފިރިެހްނ   ައހަރު  12  2017ިޑސެމްަބުރ  06

  12  އަންހެން   ައހަރު  7  2017ިޑސެމްަބުރ  24

  13  ފިރިެހން   ައހަރު  10  2017ިޑސެމްަބުރ  24

  14  ފިރިެހން   ައހަރު  5  2017ިޑސެމްަބުރ  28

  15  ފިރިެހން   ައހަރު  4  2017ިޑސެމްަބުރ  28
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 ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން 

ަވނަ އަަހރު ނިމުނު ިއުރ 2017ުކިދންެނެވ.  80ފިޔަަވީތަގިއ ިދިރއެެޅުމްނިދަޔއީ ަވނަ ައހަރު ފެުށނު އިރު 2017

 ުކިދންެނެވ.  89ިދިރއުޅެމުންދަީނ 

  

 ޖުމްލަ
  ޖިންސް

  އުމުރު
  އަންހެން   ފިރިހެން 

 ައހަުރްނ ަދށް  1 6 3  9

 ައހަާރ ެދެމުދގެ  5ައހަާރ  2 10 7 17

 ައހަާރ ެދެމުދގެ  9ައހަާރ  6 17 28 45

ައހާަރ ެދެމުދގެ  13ައހަާރ  10 10 8 18

 ޖުމްލަ 43 46 89

 

 

  މައިގަނޑު ަމސައްކަތްތައް  . 4

މި ަމރުކަުޒަގިއ ިދިރއުޅޭ ުކިދްނގެ ައސާސީ ބޭނުންަތްއ ފުްއަދިއިދުނމުގެ ިއތުރުްނ ުކިދްނެގ ދުަޅެހޮޔަކްނ އިތުުރކުރުަމާށިއ 

 ންެނެވ.ަތފާުތ ަމަސއްަކްތތެަކްއ ކުަރމު  ާކެއކު ުކިދން ިބާނކުުރމަށް ދަނީ ެއިކ ާދއިރާަތ

 

  ތަޢުލީމު   

 ،ފިޔަވަތީަގިއ ިދިރއުޭޅ ތުްއުތ ކުިދން ފިަޔަވއި ހުިރހާ ުކިދންަނކީ ެވްސ ުހޅުމާޭލަގިއ ުހންަނ އެްނަލއިަޓްނ ކިްޑްސ ޕްީރްސކޫލް 

. ީމގެ ިއތުުރްނ، ްސކޫްލ ފިާލަވުޅތަްއ މަުރަކޒުގަިއ  ރެހެްނިދ ްސޫކްލ ނުވަަތ ާޣޒީ ސްކޫލްަގއި ތަުޢލްީމ ާހިސލުުކާރ ުކިދންނެވެ

ފުިރަހަމ ކުރުމަށާިއ، ަތޢުީލީމ ކަްނަތއްަތުކަގިއ ިއތުރު ެއީހތެިރަކން ފޯުރޮކށްދިނުަމްށ ުފްލޓަިއްމ ޓީަޗރުްނ މަުރކަުޒަގިއ 

ައިދ ުކިދްނނަްށ ުޤުރާއން ިކަޔަވިއ ިދނުަމށްޓަަކިއ ެވްސ ޓީަޗރުްނ ެގެނެވެއެވ. މީގެ ިއުތރްުނ ޯއޓިަޒްމ  ަމސަްއކަްތުކެރެއެވ.

ހުްނނަ ުކިދން ުހޅާުމޭލަގއި ުހންނަ އޯިޓަޒމް ެސންޓަަރށް ތެރަޕީ ެސަޝންަތކަށް ފޮުނެވެއެވ. ައދި ކުދިްނގެ ކިަބިއަގއި އެިކކަހަަލ 

ަތއް ޯހަދިއިދުނމުގެ ޮގތުްނ ާއްޓ ުކާލްސަތާކއި، ުޤުރއާާނިއ މަަދޙަ މުބާރާްތަތްއ ހުނަުރަތްއ ަތަރްއީޤުކުރމުގެ ފުުރަޞތު

  އިްނިތާޒމުުކެރެވއެެވ. 

ުކިދންގެ ތަޢުީލމީ ަކްނކަމާ ގުޅޭ ޮގތުން ަމްޝަވާރކުުރަމްށޓަަކއި ަސުރކުާރގެ ެއކި ުވާޒރާަތާކއި، ސްކޫްލަތކާއި، ޖަމުިޢްއާޔަތާކއެުކ 

ީމގެ އިުތުރން ުކިދްނގެ ކިބަިއަގއި ފޮތް ިކުޔުމގެ ހުނަރު އަަށެގްނެނުވުމގެ ޮގތުން މޯްލޑިްވްސ ެވ. ބައްދަުލުވްނތައް ބޭއްވިަފއެިވއެ 

 .  ެއއަރޕޯްޓ ކޮމްެޕނީ ލިމިޓެޑް (ެއްމ.ޭއ.ީސ.އެްލ)ގެ ެއހީެތިރަކާމެއުކ ކުތުބުޚާނާެއްއ ާގިއުމކުެރުވެނވެ
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  ކިޔަވާ ސްކޫލްގެ މަޢުލޫމާތު 4.1.1

  ޖުމްލަ
  ޖިންސް

  ލްސްކޫ  ގްރޭޑް 
  އަންހެން   ފިރިހެން 

  ނާރަސރީ   2  -  2
 ލިޓްްލ ެޖްމސް 

 
 އެްލ.ޭކ.ޖީ  4 2 6

 ޖުމްލަ 6 2 8

 1ްގރޭްޑ  2 5 7

 ާޤީޒ ސްކޫލް 

 2ްގރޭްޑ  6 6 12

 3ްގރޭްޑ  6 6 12

 4ްގރޭްޑ  8 6 14

 ޖުމްލަ 22 23 45

 1ްގރޭްޑ   2 5 7

 ރެހެންދި ްސޫކލް 

 2ްގރޭްޑ   5 3 8

 3ްގރޭްޑ  3 4 7

 4ްގރޭްޑ  5 4 9

 5ްގރޭްޑ  1 - 1

 ޖުމްލަ 16 16 32

 އޯިޓަޒްމ ސެްނަޓރ -  2 4 6
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  ހިންގުނު ތައުލީމީ ޕްރޮގްރާމްތައް  4.1.2

  މުއްދަތު  ޕްރޮގްރާމް ހިންގި ފަރާތް   ޕްރޮގްރާމް  #
ބައިވެރިވި 

 ކުދިންގެ އަދަދު

 ކީިރިތ ުޤރްއާާނ ބެހޭ ަމރުކަޒު   ުޤްރއާްނ ކްާލސް   1

ހުުކރު ިފަޔަވިއ ކޮްނެމ ުދަވހުަކ 

އްަށ 11:00ން 9:00ހެނުދނު 

ްނ 13:00ައިދ މެނުްދރުަފހު 

  ައށް 16:00

77  

2  

ުކިދންަނށް ލިަޔން ިކަޔްނ 

ދަްސޮކްށިދުނމުެގ 

  ޕްރޮގްާރމް 

  35  2017މަރިޗު  19  ޓީަޗރުްނާނއި ެކއާވަރަކރުން 

3  
ުޤްރއާްނ ައިދ ަމަދަހ 

  މުާބރްާތ 
  52 ައށް 11ން 10ޖޫްނ  2017  ޓީަޗރުން 

  އެިޑުއޭކަޝނަްލ ޭގްމސް   5

މޯްލިޑްވްސ ޭނަޝނަްލ 

ުޔނިވަރިސީޓެގ ސްޓުެޑންޑް 

ޫޔިނއަްނ އިްނ އިްނިތޒާމް 

ކޮްށެގްނ މެޭލިޝއާގެ ިއްސާލިމްކ 

ަސިއްންސ ޔުިނަވރިސީޓެގ 

  ަދރިވަުރން 

  28  2017ސެްޕެޓމްބަރު  03

  73  2017ޮއްކޓޫބަުރ  15  ޓީަޗރުން   އެިޑުއޭކަޝނަްލ ޭގްމސް   6

7  

ރަނގަޅަށް ިލަޔން ިކަޔްނ 

ނޭނޭގ ކުދިްނަނށް "ަވން 

ޓު ަވްނ" ޕޮްރްގާރމްެއ 

  ފެުށން 

  ޓީަޗރުން 

ްނ ެފިށެގން 2017ިޑސެމްބަރ  21

ަވނަ ުދަވހުްނ ެފށިގެްނ ަހފާްތައުކ 

ން 9:00ަފސް ުދަވހު ެހނދުުނ 

  ައށް 11:00

35  

  އާްޓ ްޕޮރްގާރމް   8
އެޑްޮވކޭޓިްނގ ަދ ަރިއްޓސް ޮއްފ 

  ޗިލްޑްރެްނ (އާްކ)

ްނ ފެިށެގން 2017ިޑސެމްބަުރ  27

  ކޮްނެމ ހޮނިިހުރ ުދަވހެްއަގއި 
17  
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  ސިއްޙަތު  

ވަނަ އަަހުރ ހުޅުުވުނ މެޑިަކލް ރޫމް ތަަރްއީޤޮކްށ، ިއތުުރ 2017ުކިދންގެ ިޞއްީޙ ަކްނތަްއަތްއ ހުަރަދނާ ކުުރުމެގ ޮގުތން 

ަވނަ ައަހރުގެ ެސޕްެޓންަބރު ަމހު ވަީނ ެމޑިކަލް ުޔިނެޓއް ާގިއުމކޮްށފަެއެވ. މީގެ ެތޭރަގިއ ނަރުހުްނެގ 2018ޚުިދަމތްަތާކެއުކ 

ިދ  ުކިދންގެ ިޞްއީޙ ަކްނަކާމ ގޮުތން ަކާމ ގުޭޅ ެއކި ފަާރްތތަކާއެކު ަމްޝަވާރ ަބއްދަުލވުްނތަްއ ޚުިދަމތް ހިމެެނެއެވ. އަ 

 ަގއި ޭބްއވިަފިއެވެއެވ. 2017

  

  ހެްލުތ ްސކްރީނިްނގ 2.14.

 ަވނަ އަހަރު ިފަޔަވތީގަިއ ިދިރއުޭޅ ުހރިަހިއ ުކިދްނގެ ެހލްުތ ސްކްީރިންނގެއއް ހެދިަފިއެވެއެވ.2017

 ޖުމްލަ
  ޖިންސް

  ތަފްސީލް   އުމުރުފުރާ 
 އަންހެން  ފިރިހެން 

  ައހަުރްނ ަދށް  1 7 6 13
މޯްލިޑްވްސ ޭނޝަނަްލ ޑިެފްންސ ޯފސް ެސނަިހާޔ 

) ެގ ަދށުްނ ިހްނގާ ެސަނހިޔާ ހޮސްޕި ަޓލްެގ(ެއްމ.ެއްނ.ީޑ.ެއފް

 ުކ ހިްނުގނު ހެްލތް ސްްކރީިންނގއެީހތެިރަކާމއެ 

 ައހަާރ ެދެމުދގެ  5ައހަާރ  2 14 21 35

  ައހަާރ ެދެމުދގެ  9ައހަާރ  6 21 32 53

 ޖުމްލަ 42 59 101

މޯލްިޑްވްސ ޭނަޝނަްލ ޑެްނޓަްލ ސްކްީރނިްނގ ެސނަިހާޔ  ައހަާރ ެދެމުދގެ  5ައހަާރ  2 1 3 4

) ެގ ަދުށން ހިްނާގ  ޑިފެްންސ ޯފްސ (ެއްމ.އެްނ.ީޑ.ެއފް

ޓަްލ ެސނަިހާޔ ޮހްސޕިޓަްލެގ އެީހތިެރކަމާއުެކ ިހްނުގނު ޑެން 

 ްސްކރީިންނގ

  ެދެމުދގެ  ައހަރާ 9ައހަާރ  6 7 16 23

  ޖުމްލަ 8 19 27

  

  ހެްލުތ ެއެސްސަމްނޓް  4.2.2

ކުްއެޖްއެގ ނަފްާސީނ  6ަވަނ އަަހުރ ކިުރައްށ ެގންދެވުުނ ހެްލުތ ްސްކރީިންނގައށްފަުހ ޮޑކްަޓުރްނެގ އުިރާޝާދެއުކ 2017

 ެއެސްސަމްނޓް ެހދިަފިއެވެއެވ.  

 ޖުމްލަ
  ޖިންސް

  ތަފްސީލް   ފުރާ އުމުރު
  އަންހެން   ފިރިހެން 

6 4 2 
އަަހާރ  9އަަހާރ  6

 ންޓް ެއެސްސމަ ނަްފާސނީ   ެދެމދުގެ 

 ޖުމްލަ 2 4 6
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  ެވްކިސން  4.2.3

ަވނަ އަަހރުވަީނ  2017ބެުލުމެގ ަދށުގަިއ ތިޭބ ުހރިާހ ކުދިްނނަްށ ެވކިްސން ަޤާވިއުދްނ ދެުމްނދެެއެވ. ިމޮގުތން  ަދއުަލުތގެ 

  ުކްއަޖަކށް ެވއްސިްނ ދެިވަފެއެވ. 17

 ޖުމްލަ
  ޖިންސް

  ތަފްސީލް   ފުރާ އުމުރު
  އަންހެން   ފިރިހެން 

9  2  7  
އަަހރާއި  11މަާހއި  3

  ެދެމދު 

ދަށަްށ ެނުގުނ ިއުރ ހުިރހާ ަސރުކާުރެގ ެބުލމެުގ 

 ެވްކިސންއެްއ ަޖހާަފއިވާ ުކިދން 

17 10 7 
އަަހރާއި  11މަާހއި  3

 ެދެމދު 
  ަމރަުކުޒން ެވްކިސްނިދން ުކިދން 

  

 ހާިތނުުކުރން  4.2.4

  ތަފްސީލް   އުމުރުފުރާ  ޖުމްލަ

 ހާިތނުުކރެުވނު ުކިދން  އަަހރާއި ެދެމދު  7ައހާަރިއ  5 8

 

  ބޭސްފަރުވާ  4.2.5

 ސަބަބު 
 ޢަދަދު

  އުމުރުފުރާ 

  

  ތަފްސީލް 

     އަންހެން  ފިރިހެން 

 ން،ޭލއަަޅށް ިދޔު    މެިޑަކލް ޗެކްއަްޕ، ހާިތުނ ކުުރްނ،

ޭނވާާލ ިނޒާމުެގ ބަލިތަަކްށ ަފުރާވ ުކުރން، ހުްނ 

 ައިއްސގެްނ، ޯރާގ ޖެުހން، ިހުތެގ ބަްއެޔްއ ަފރުވާ 

  އިްނިސޑެްނޓް ހިނަގިއެގްނ.    ދިުނން،

52  43  

ފެިށެގން ިއ ދުވަުހްނ ވިހެ 

  ައހަާރ ެދެމދު  11

ރާްއޭޖަގިއ ޭބްސފުަރވާ 

  ެދިވފިައާވ ުކިދން 

ން، ހުްނައއުްނ، ޯރގާޖެުހނިހުތެގ ބަްއަޔްށ ފަރުވާ ިދނު 

ަކްށ ިހތުެގ ބަިލތަ ެނވާުލުމެގ ނިާޒަމްށ ފުަރާވ ިދުނން،

 ައިދ ޔޫީޓައިއ ެވެގން 

20 16 

ވިހިެއ ދުވަުހްނ ފެިށެގން 

 ައހަާރ ެދެމުދ  9

ޮހސްޕިަޓުލަގއި 

އެްޑިމޓްކުެރުވުނ 

  ުކިދން 

ހާިނާއ ސާޖަީރ، ހާޓް ާސަޖީރ، ޓޮްނިސެލކްަޓލީ،  

 އާރުތ ަރިއްޓސް 
2  2  

ައހަާރ  8ާހިއ މަ 2  

 ެދެމދު 

ާސަޖރީ ހެދިފަިއވާ 

 ުކިދން 

ޯލައޕް ، ހާޓް ާސަޖރީ، ީޕޑިއަްޓިރްކ ކެްނަސރ ފޮ  

ްށ ލޮުލެގ ަބްއޔަ    ިނޔޮުރޮލިޖްސަޓއަކަްށ ެދްއކުމަްށ،

 ފަުރާވ ުކުރން 

- 3 

ައހަާރ  8މަާހިއ  1  

 ެދެމދު 

ރާްއެޖިއން ބޭުރގައި 

ބޭސްަފުރާވ ދިނަުމްށ 

 ެގްނދެވުުނ ުކިދން 

 

 



10 
 

  ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން  4.3

ުކިދން ުދޅަެހޔޮ ޞިއްަޙެތްއގައި ތިބުމަށް ބާުރެއުޅުމގެ ގޮުތން ަތާފތު ކުޅިވަރު ަހރަކާތް އިންތިާޒުމުކރެވިަފިއވެެއެވ. އެ ގުޮތްނ، 

ފުެތމާއި ޯވޓަރ ްސޯޕޓްސް ަފަދ ަހރަކާތްތަްއ ަސުރާކރުގެ ވުާޒާރތާަކއި، ކުންުފިނަތާކިއ، އިަމްއަލ  ،ފުޓުބޯޅަ ބްާސކެޓްބޯަޅ، 

ޖަމުިޢްއޔާަތކާ ުގޅިެގްނ ކިުރއްަށ ގެންެދިވަފިއެވެއެވ. ައިދ ީޢުދ ުދވަާހިއ ެއިކ މުނާސަަބުތތްައ ފާަހގަުކުރަމްށަޓކައި ްޝެވްކ 

މީެގ ިއުތރުްނ މަުރަކޒުގައި ިދރިއުޭޅ ަބެއްއ ްސ ިގަނ ހަަރކްާތަތްއ ހިންގިަފިއެވެއެވ. ިސަނމާއަށް ެގްނިދުޔުމެގ އިތުުރން ވެ 

ައްށ "ހާިތނީ އުާފ" ާފަހގަކުުރުމެގ ޮގތުްނ މުަރަކުޒގަިއ 30ްނ 26ޮނެވްނބަރު ަމހު  2017ުކިދން ހާިތުނުކރުމާއި ގުިޅެގްނ 

ީކ ަހަރކާތްެތިރ ަބަޔަކްށ ެހުދަމްށ ބާރެުއޅުުމެގ ޮގުތްނ ސްޭޓްޓ ހަަރކާތްަތެކްއ ެވްސ ބްޭއވިަފިއެވެއެވ. ަހަމ އެެހްނމެ، ުކިދންނަ 

)ެގ އެީހތިެރަކާމއެކު ަވީނ ޕްޭލްގަރއުްނެޑްއ ެވސް ގާއިުމުކރެވިަފެއެވ.  ޓްޭރޑިންްގ ޮއަގނިައޭޒަޝްނ (ެއްސ.ީޓ.އޯ

  

  ހިންުގނު އިތުުރ ޕްޮރްގރާމަްތއް  4.3.1 

  މުއްދަތު  ފަރާތް  ޕްރޮގްރާމް ހިންގި  ޕްރޮގްރާމް  #
ބައިވެރިވި 

 ކުދިންގެ އަދަދު

1  
މޯްލިޑްވްސ ޭނަޝނަްލ ކެެޑްޓ   ކެޭޑޓް ކޭމްޕް 

  ކޯރްޕސް 

 އަށް 04ްނ 02ޖަަނަވީރ  2017
57  

2  
ްނ 2017ެސްޕޓެމްބަރު  01  ހުޅުމާެލ ސްޯޕްޓްސ ްސކޫލް   ޓްބޯްލ ްޕެރކްިޓސް ފު

  ފެިށެގން ުކރިއަްށ ދަނީ 
9 

3  
ްނ 01ިޑސެމްަބރު  2016  ްސާޓރސް ްސޯޕްޓްސ ްކލަބް   ބްާސެކޓް ޯބލް 

  އަށ01ްޮއަގސްުޓ  2017
42  

5  
ްނ 03ިޑސެމްަބރު  2017  ޓީަޗރުން  ްނގ ްކާލސް ޕޭޕަރ ކުިއލި

  އަށް 05
14  
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  މުވައްޒަފުންގެ ތަފުސީލު  . 5
  

 ފިޔަވަތީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން  5.1

  ކެޓަގަރީ   #
ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާ  2017

 އަދަދުދެވުނު މުވައްޒަފުންގެ 

ވަނަ އަހަރު  2017

ނިމުނު އިރު ތިބި 

  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

މުވައްޒަފުން 

  ވަކިވި އަދަދު

  9  51  24  ކެއަރ ވަޯކުރން   1

  7  7  11  ޓީޗަރުން   2

  1  2  1  ނަރުުހން   3

  1  1  1  ޓްެކިނކަްލ ސުަޕވައިަޒުރން   4

  5  0  5  ލޯންްޑީރ ުމވްައޒަުފން   5

  3  4  4  ބިަދޭގ ުމވައްޒަުފން  6

  1  3  1  ަމަސްއކަތު ުމަވއްޒަުފްނ  7

  1  3  1  އެްޑިމން ުމަވްއޒަފުން  8

  0  2  0  ޯސަޝްލ ަސރިވްސ ވަރަކުރން   9

  1  1  0  ސުަޕަވިއޒުަރން  10

  0  0  1  ެސިކއިުރޓީ  

  29  74  49  ޖުމްލަ 

 

  ންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައްމުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހ5.2ި 

#  

ތަމްރީން 

ޕްރޮގްރާމްގެ 

  ނަން 

  މަޤްސަދު 
ކޯސް ހިންގި 

  ފަރާތް 
  މުއްދަތު

  ބައިވެރިވި ފަރާތުގެ 

  ނަމާއި މަޤާމު

ރީލ އަ  1

ޗިައލްޑްުހޑް 

އެިޑުއޭކޝަން 

 ޓެްރިއނިްނގ

ިފަޔވީަތަގިއ ދިިރއުޭޅ 

ައހަާރ  5އަހަާރ  2

ެދެމުދެގ ުކިދްނގެ 

ތަޢުީލީމ ކަްނަތްއ 

ހަުރަދނާޮކްށ، 

ުދޅަހެޮޔަކން 

  އިުތުރުކރަުމށް 

ޕާރމަާޓ 

  މެޭލިޝޔާ 

މިަރުޗ  2017

ން އޭޕްރީްލ 03

  އަށް 08

ފާިތމަތު ަޝުހާމ،  . 1
  ޓެްކނިކަްލ ސުަޕވައިަޒރ

އަުހަމުދ ޖަާލލް އަލީ،  . 2
  ޕޮްރގްާރްމ އޮިފަސރ

ރަީޝާދ މުަޙްއަމުދ،  . 3
 ޯސަޝްލ ާސރިވްސ ޯވކަރ

  ފާިތމަތު ހަާނ،ީޓޗަރ . 4
  ަސާމ ޫޔުސފް،ީޓޗަރ . 5
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  މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް  5.3

#  
ތަމްރީން 

  ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން 
  މަޤްސަދު 

ކޯސް ހިންގި 

  ފަރާތް 
  މުއްދަތު

ބައިވެރިވި 

މުވައްޒަފުންގެ 

  އަދަދު

ޕީޑިައްޓރްިކ ލިައފް   1

 ސަޕޯްޓ ްޓރެއިިންނގ

ުކއްލި ހާަލްތަތުކަގިއ ިދާމާވ 

ަމއްސަލަތަްއ ީޙ ިސއް

ދެެނަގުތމާިއ އެަފަދ 

ހާލަތްަތުކކައި ަކންަތްއ 

  ކަުރްނީވޮގތް ެއނގުން 

އެްޑާވްނސްްޑ 

ޕީޑިައްޓރްިކ 

ލަިއފް ަސޕޯްޓ 

 )އޭ.ޕީ.ެއްލ.އެސް(

އޮްސޓްޭރލިއާ 

 /ފެަކލްޓީ 

   ުޔިނސެފް

  2017ުޖލަިއ   11

16  

ޕޮިޒޓިްވ   2
ޕޭރެްނިޓްނގ 

  ޕްރޮގްާރމް 

ުކިދން ެބލެހެއްޓުުމެގ 

 ހުނަުރަތކާިއ ގޮތްތަްއ 

ޮސަސިއީޓ ޮފރ 

ހެލްތް 

އެިޑުއޭކަޝން 

   )ޝީ (

ްނ 06ފެްބުރައރީ  2017

  ައށް 04ަމރިުޗ 
12  

ގައިެޑްންސ އެންޑް   3
ރެޮކެމންޭޑަޝްންސ 

ފޯރ 
އިްންސިޓިޓުއަޝނަްލ 

ޗަިއލްްޑކެއަރ 
ހްޯމްސ ިއން 

 މޯްލިޑވްސް 

ުކިދން ބަލަހަްއާޓ މަުރަކޒު 

ކުދިްނ ތަުކގަިއ 

ެގންގުެޅިވާދނެ  ބެލެހެއްުޓަމށް

ެއކީަށެގްނާވ ގްޮތތަކާިއ 

 ަގާވިއުދތްައ ުބެނދިނުން 

  2017ޮއްކޓޫބަުރ  11  ުޔިނސެފް 
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  އެހެނިހެން މަސައްކަތްަތއް  . 6

ެގެނވިފިައެވެއެވ. ައިދ ގައި ިއާމާރތަށް ިއތުރު ަބަދލުތަެކއް 2017ުކިދންގެ ޭބނުްނތަަކާށއި ިޚދުމަތުގެ ެފްނވަރު ރަނގަުޅުކުރމަށް 

ުކިދންގެ ސަާލަމތިާއ ަރްއކައުެތރަިކމަްށޓަކައި އިމާާރުތގައި ަފަޔރ އެލާމް ިސްސަޓެމއް ަހރުޮކްށ، ުމވައްަޒފުންގެ ހާިޒީރެގ 

  .ކަންކަްނ ަހިރަދނާކަާމެއުކ ބެލެެހއްޓުުމގެ ޮގުތްނ ފިްނަގރ ްޕިރްނޓް ެމިޝެންއ ެބހްެއޓިަފިއެވއެވެ

  ތަފުސީލު ންގާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަ #

.ގޮ ުކިދން ުމނިޫފިހފިުލވުމަާށިއ ަހރަކާްތެތރިވެ ުއުޅމަށް ާބރުއެުޅުމެގ   ައއުްޓޑޯ ޕްޭލްގރައުްނޑް   1     ތުން

އެީހތެިރަކްނ  ފިލާވަުޅަތއް ުފިރހަަމުކުރމާަށިއ، ތަޢުލީީމ ކަްނަތއްތަުކަގއި ިއުތރު   ުކާލްސ ޫރމް  3  2
  ފޯުރކޮށްިދުނަމްށޓަަކިއ.

 ންވަރު ފެ  ތަޢުީލމީ  އުެފްއުދމަށާިއ، ޝަުއުޤެވރިަކްނ ުކިދންގެ ިކޔުމަށް  ފޮތް     ކުތުބުޚާނާ   3
    .ރަނގަޅުުކުރަމށް 

ރީިނންގ ޢާްނުމ ބަިލތަކާިއ، އެނުދަމިތޮކްށެގން ެދޭވ ަފުރވާއާއި، ެހލްތު ްސކް   މެޑިަކލް ޫރމް ޮބޑުުކރުން   5
ަވހުްނ ދު ެހދުމަްށ ބޭުނނާްވ ވަީސަލތްތަާކއެކު، ުކިދންގެ ިޞްއީޙ ކަްނތައްތަްއ 

  ދުަވހަްށ ބެެލހްެއުޓމްަށ.

    ަކއި.ހިްނުގން ހަުރަދނާ ުކރުމަްށ ެއިކެއކި ަބްއަދލުވުްނތްައ ޭބްއވުމަްށޓަ   ީމޓިްނގ ރޫމް   6
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