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  ތަޢާރުފު . 1
ާޚްއޞަ ރަްއކަުއެތިރކަމާއި ައަޅއިުލން ޯފުރޮކްށދިނުުމެގ  ުކިރަމިތވެފަިއވާ ކުިދްނަނށް  ެއކި ާބަވުތގެ އިަނޔާާއއި ިއހުމާލު ކުަޑކުިދންގެ ިހާޔައކީ 

  ަވނަ އަަހުރގެ ޭމ ަމުހގެ ެތޭރގިައ ުހުޅުވނު ަމުރކަެޒކެެވ. 2006ޮގުތން 

ައަހުރ  13ޚާްއަޞ ަމުރކަޒެްއ "ިފޔަަވިތ" ނަުމގަިއ ިއުފިތާތހުުކރެުވުމްނ،  ައަހުރން ަދުށެގ ކުިދްނަންށ ވަކި  13ަވަނ އަަހުރ 2016

 ުފެރން ާގްތެވަފިއވާ ކުިދންތައް ިފޔަަވއި ުހިރަހިއ ކުދިން ކުަޑުކދިްނގެ ހިޔާިއން އެ މަުރކަޒަށް ަބދަުލުކެރވުެނެވ. ެއހެން ކަމުން މި 

  ަނެށެވ. ައަހާރ ދެެމދުގެ ުކިދން 18 ާރއި ައހަ  13 ަމުރކަޒުަގއި މި ަވގުތު ިޚުދަމތް ެދުމން އަްނނަނީ

  މެންޑޭޓް . 2
ިދާމެވަފިއވާ ކުދިން ަމުރަކޒުގަިއ ހާަލުތަތްއ ިމާވ  ައަހާރ ދެމެދުެގ ުކދިންގެ ެތެރިއން ިތީރގައި  18ައަހާރއި  13އުުމރުން  . 1

 ަބއިތިއްބަިއެގްނ ެބލެހެއްުޓން.

  ެްތ ކުިދްނ.މަންމައާިއ ަބއްަޕ ދުިނޭޔގައި ެންތ އަިދ ބަލާެނ ެއއްެވްސ ީމހަކު ނ 

  ެކުިދންގެ ަމިއންބަފަިއން ނުަވތަ ެބލެނެިވިރން ޯހަދިއ  މަުގަމިތން ުނަވތަ އެހެްނެވސް ާޢންމު ަތނަުކން ޮހވޭ ުކދިން (އ

 ވާލުުކެރވެންެދްނ).ޙަ ުކދްިނ  ީމުހނާްނ އެ އެ

  ްނުވަތަ ބެެލިނވެރިްނަންށ މަިއްނބަފަިއން ުނވަތަ ބެލެިނވެިރން ކުިދންނަށް ިއުހާމލުާވކަން ެއނުގުމން އެ ަމއިްނަބަފިއނ

ެވްސ  ެބޭހ ަފާރްތަތުކން ަނޭސަހްތެތިރވެ ޢަމަުލަތްއ ިއސްާލުހުކުރަމްށ އިުރާޝދު ދިނުުމން ަސުރާކުރގެ ަކމާ 

.  އިޞްާލޙުނުުވމުްނ މަިއްނަބަފއިްނާނ ުނަވަތ ބެލެިނެވިރންާނ ވަިކުކެރޭވ ުކދިން

  ާޚިދުަމްތަތްއ  ެޖހޭ ަޒޫރރީ ޯފުރޮކްށދޭން ކުިދނަްނށް  ން އެަވަރށް ނުބެލެހެްއޓުުމގެ ަސަބބު  މަިއްނބަފަިއން ެއަކީށެގްނވ

ބެހޭ ަފާރްތަތަކްށ  ުކދިންގެ ުމްސަތްޤަބލު ގެއްިލގެން ިހނގައިާދެނކަަމށް ސަުރާކުރގެ ކަމާ  ލެިބމުްނނުދާ ކުިދންާނއި، އެ 

 ޤަބޫުލުކެރވޭ ުކިދން.

  ްެޖޭހ  ނަުވތަ ބެލެނިެވރިން ަހއަްޔުރުކަރން ކުިދްނނަށް ައިނާޔޮކްށ ުނވަތަ ބޮެޑިތ ިއުހމާުލވެެގްނ މަިއްނަބަފއިނ

 ެންތ ކުިދްނ. ަލްތަތުކގަިއ ކުިދން ބަލާނޭ އެްއެވްސ ީމަހކު ހާ

 ެްނ އެްއެވސް ީމަހުކ ެންތ ކުދިން މަިއްނބަފަިއން ުނަވަތ ބެލެިނވެިރްނ ޖަލަށްުލމުން ަބާލނެ އެހ. 

 ްބެެލނިެވިރާޔ ބުްއދި ޯގްސވެ ބަާލެނ އެެހން އެްއެވްސ ީމަހުކ ނެްތ ުކިދނ. 

ިތޭބ ކުިދްނ ިއސްާލމްީދނާިއ ިދެވިހާރއްޖެޭގ ޤާނޫާނއި ދިެވިހ ަޘާޤަފާތ ެއްއޮގްތވާ ޮގުތެގ ަމިތްނ  ަމުރކަޒުެގ ބެލުުމގެ ދަށުަގއި  . 2

 ކިުދްނަންށ ޭބންުނވާ ައާސީސ ިޚދުަމްތަތާކިއ ޙަްއުޤަތއް، ަމުރަކޒުެގ ަގވާިއދަުތކާ ެއްއޮގތަށް ިލިބދިުންނ. ަތުރިބްއަޔުތޮކްށ، އެ

ބުެލުމގެ ދުަށަގއިތިޭބ ކުދިްނަންށ ޭބންުނވާ ެއންެމަހއި ައާސސީ ިޚުދަމްތަތއް ޯފުރޮކްށިދނުމާއެުކ، ދިެވިހާރއްޭޖގަިއ  ަމުރކަޒުގެ  . 3

 ިމންަގނުޑަތކާ އެްއޮގަތށް ކުިދްނނަށް ބޭނުްނވާ ިޚުދަމްތަތއް ޯފުރޮކށްިދުންނ. ެޖހޭ  ކުަޑކުދިން ގެންުގޅޭ ަމުރކަުޒަތުކަގއި ހުްނަނން

 ހަދަިއ، އެ ަޤބޫލުުކާރ ބަަޔަކށް  އިން ުނުކްނަނ ކުިދން މުޖުަތަމޢު މުުޖަތމަޢުައްށ ިހޔާއިން  ޑަުކިދންގެ ކުައަހުރ ުފިރގެްނ  18 . 4

 ކުިދްނަންށ ވަީޒާފ ހޯދަިއދިުނމުަގއި ެއީހެތިރވުން ަފަދ ދިިރުއުޅމްަށ ަމުގ ަފިހވާ ކަންަކްނ ުކރުްނ.
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 ފުތަރު ދަ . 3
  ޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިންކު  3.1

  
  ގެނެވިފައިވާ ކުދިންވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް 2017 3.2

 ތާރީޚް  އުމުރު ޖިންސު #

ައަހރު  18 އްަނެހން   1 2017 ަޖަނަވރީ  18   

ައަހރު  10 ިފިރެހން   2 2017 ެފުބުރަވރީ 09   

ައަހރު  27 އްަނެހން   3 2017 ަޖަނަވރީ  20   

ުދަވސް  22 އްަނެހން   4 2017 ަޖަނަވރީ  20   

ައަހރު  17 އްަނެހން   5 2017 ެފުބުރަވރީ 26   

ައަހރު  15 އްަނެހން   6 2017 މާިރޗު  05   

ައަހރު  13 އްަނެހން   7 2017ެއޕްީރްލ  04   

ައަހރު  16 އްަނެހން   8 2017ެއޕްީރްލ  12   

ައަހރު  16 އްަނެހން   9 2017ެއޕްީރްލ  20   

2017ެއޕްީރްލ  26 އަލަށް ުއަފންެވަފއިވާ  އްަނެހން   10  

ައަހރު  14 ިފިރެހން   11 2017 ޮއކްޫޓބަރު  19   

 

  

 

  

 ޖުމުލަ
  ޖިންސު

  ފުރާ  އުމުރު
  އަންހެން   ފިރިހެން 

 ައަހުރްނ ަދށް  13 6 15 21

 ައަހާރ ދެމެދު  15ައަހާރިއ  13 9 11 20

 ައަހާރ ދެމެދު  18ައަހާރިއ  16 11 2 13

  ައަހުރްނ ަމތި  18 1 3 4

 ޖުމުލަ  27 31 58
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  ތަފުސީލު ވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ ޙަޢާއިލާއާ ވަނަ އަހަރު އަނބުރާ 2017 3.3

  #  ޖިންސު އުމުރު ތާރީޚް 

 2017 ޮއކްޫޓަބރު  05  1 އަްނެހން  ައަހރު  11

 2017 ޮއކްޫޓަބރު  05  2 ިފިރހެން  ައަހރު  12

 3 ިފިރހެން  ައަހރު  12 2017 ިޑސެްނަބރު  06

 4 އަްނެހން  ައަހރު  13 2017 ޮއކްޫޓަބރު  05

 2017 ޮއކްޫޓަބރު  05  5 ިފިރހެން  ައަހރު  15

 2017 ިޑސެްނަބރު  06  6 އަްނެހން  ައަހރު  15

 2017 ިޑސެްނަބރު  14  7 އަްނެހން  ައަހރު  16

 8 އަްނެހން  ައަހރު  18 2017 ޮނެވންބަރު 23
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 މައިގަނޑު ަމސައްކަތްތައް  . 4
ުކދިންގެ ުދަޅެހޮޔަކން އިުތުރުކުރަމާށއި ިބާނުކުރަމްށ ެއ ަމުރކަޒުަގއި ިދިރއުޅޭ ުކދިްނގެ ައާސީސ ބުޭންނަތްއ ފުްއދަިއދުިނުމެގ ިއުތުރްނ 

  ކުަރުމްނނެެވ. ަމސައްަކތް  މިިނސްްޓީރން ައންަނނީ

  

  އްޙަތު ޞި 4.1

 ަޓުރންގެ ަލާފއާެއކު ުކދިްނގެ ހެްލތު ެއެސްސމަންްޓަތއް ެހދިފައިެވއެެވ.ޮޑކްއްޙީ ކަްނަތްއަތއް ިއުތަރށް ަހުރަދނާުކުރމަށްަޓކައި ޞި ކުިދްނގެ 

 ިޚުދަމތް ަމުރކަުޒގެ ތެރެިއން ނަުރުހންގެ  ރޫމެއް ާގިއމުކޮށް،ެމޑިކަލް  ާޚްއަޞުކރެވިެގންކަްނަތއްތައް ބެެލެހއްޓުަމށް  އްޙީުކދިްނގެ ޞި  އަދި

   އްިނތިޒާުމަތއް ަހަމޖްެއިސަފއިވެއެެވ.ލޭިބނެ 

  

  އެސެސްމަންޓް ހެލްތު 4.1.1

 ޖުމުލަ
  ޖިންސު

  ތަފުސީލު   ފުރާ  އުމުރު
  އަންހެން   ފިރިހެން 

 ައަހުރްނ ަދށް  13 1 2 3

ެއެސްސަމންޓް  ހެްލތު 
 (ިޖސާްމީނ)

 ައަހާރ ދެެމދު  15ައަހާރިއ  13 1 0 1

 ައަހާރ ެދމެދު  18ައަހާރ  15 3 2 5

 ޖުމުލަ 4 4 9
ައަހުރްނ ދަށް  13 2 1 3  

ެއެސްސަމންޓް  ހެްލތު 
  (ަންފސާީނ)

ައަހާރ ދެެމދު  15ައަހާރިއ  13 0 0 0  

ައަހާރ ދެމެދު  18ައަހާރ  15 5 1 6  

 ޖުމުލަ  7 2 9

ައަހުރްނ ދަށް  13 4 13 17  

  ލޮލުގެ ޗެްކައޕް 
ައަހާރ ދެެމދު  15ައަހާރިއ  13 6 8 14  

ައަހާރ ދެމެދު  18ައަހާރ  15 12 3 15  

 ޖުމުލަ  22 24 46

  

  

  



6 
 

  ބޭސްފަރުވާ 4.1.2

  

  ތަޢުލީމު  4.2

 ްސކޫލުން . ްސޫކުލަގެއވެ  މުްޙިޔްއީދން ހުްނނަ ވިލިގިީލަގއި  ާހިސލުކުަރނީ  ަތޢުީލމު  ުކިދން  ދިިރުއޅޭ  ިހޔާަގއި  ކުަޑުކިދްނގެ

 ގޮތުންނާއި ޯފރުކޮްށިދުނުމގެ  އެީހތިެރކަން  އުިތރު  ކަްނަތއަްތުކަގއި  ތަޢުީލމީ  ުފރިހަމަުކުރަމާށިއ، ޭގގައި  ފިާލަވޅުަތއް  ޙާަވލުުކރާ 

 ުކިދްނގެ  ައދި. ަމަސްއކަތްުކަރުމްނގެްނެދެއވެ  ީޓޗުަރން  ާޕްޓޓަިއމް  ިހާޔގައި ކުަޑުކިދންގެ ަނިއުދނުމަްށަޓކައިުއނަގން ުޤުރއާން 

 ލީަޑރިޝޕް އެންޑް ެވްބ ިޑޒަިއްނނިންގާއިއ  ަމލްިޓމީޑިއާ ޮގތުން  ތަރަްއީޤުކުރުމގެ  ުހނުަރތައް  ަކހަލަ  އެކި  ކިަބއިގައި 

 ަސުރކާުރގެ  ގޮތުން  ުގޅޭ ަކނަްކމާ ތަުޢީލމީ ުކިދންގެ  އިތުުރން، ީމގެ . ގެްނެދެވެއވެ ަފދަ ޕްޮރްގާރްމތައް ުކރިއްަށ  ޑެިވލޮްޕަމންޓް 

  .ބްޭއވިފަިއެވެއވެ  ަމްޝަވރާަތއް  ޖަމުިޢްއާޔަތކާއެކު  އަދި  ްސޫކލް  ުވޒާާރަތާކިއ، އެކި

  

  މަޢުލޫމާތު ސްކޫލްގެދިރިއުޅޭ ކުދިންގެ  ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި 4.2.1

 ޖުމުލަ
  ޖިންސު

  ގްރޭޑް 
  
  އަންހެން   ފިރިހެން   ސްކޫލް

5ގްރޭޑް  5 5 10  

 މުޙްިޔއްީދން ްސޫކލް

6ގްރޭޑް  1 4 5  

7ގްރޭޑް  3 5 8  

8ގްރޭޑް  3 1 4  

9ގްރޭޑް  2 3 5  

10ގްރޭޑް  2 1 3  

 ެސން ކްާލސް  2 9 11

 ޯހމް ްސކޫިލްނގ 1  1

 ޖުމުލަ  19 28 47

 

 ޖުމުލަ
  ފުރާ އުމުރު  ޖިންސު

  
  ތަފުސީލު 

    އަންހެން   ފިރިހެން 
ައަހުރްނ ދަށް  13 10 43 53    

ރާއްޖޭގައި ހޯދުނު 
 ބޭސްފަރުވާ

ައަހާރ ދެެމދު  15ައަހާރިއ  13 8 9 17  
ައަހާރ ދެމެދު  18ައަހާރ  15 49 1 50  
 ޖުމުލަ  67 53 120
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  ޕްރޮގްރާމްތައްލީމީ މަރުކަޒުގައި ހިންގުނު ތަޢު  4.2.2

  މުއްދަތު  ހިންގި ފަރާތް  ޕްރޮގްރާމް  ނަން   #
ބައިވެރިވި 

 ގެ އަދަދުކުދިން

  2  ައހަުރ ުދަވސް  1  އަަނންތަާރ ިރޯސޓް   އިްނާޓންޝިްޕ ްޕރޮގްާރމް   1

ލްޓިމީިޑާއ އެްނޑް ވެްބ މަ  2
  ްޕޮރގްާރމް  ޑިޒައިިންނގ

މޯލްޑިްވސް ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް 

  ޯފސް 
  22  ަމްސ ދަުވސް  3

  'ެއކްސްްޕލޯރިްންގ ާއްޓ"  3
އެޑްޮވކޭިޓންގ ަދ ަރއިްޓްސ 

  އޮފް ިޗލްޑްރަން 
  66 ަމްސ ދަުވސް  3

4  
 ިޑެވލޮޕްމަްނޓް ލީޑަރިޝޕް 

  ޕްރޮގްާރމް 

މޯލްޑިްވސް ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް 

  ޯފސް 
  27  ުދަވސް  2

 "ެއފް.ޑީ .ެއން .ެއމް  ިވތު  "ވީްކެއންޑް  5
  ލީޑަރިޝްޕ ޭކްމޕް

މޯލްޑިްވސް ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް 

  ޯފސް 
  59  ުދަވސް  2

  ަފޔަރ އެވެައރަންސ ޓްޭރިންނގ  6
މޯލްޑިްވސް ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް 

  ޯފސް 
  59  ުދަވސް  1

  ަފސްްޓ އެއިްޑ ޓޭްރނިްނގ  7
މޯލްޑިްވސް ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް 

  ޯފސް 
  59  ުދަވސް  1

  ުޤުރއްާނ ކްާލސް  8
މޯލްޑިްވސް ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް 

  ޯފސް 
  59  ދުަވސް  1
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  ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން  4.3

ްއަޙެތްއގަިއ ބެެލެހއްުޓމާިއ ަހަރާކްތެތިރެވ އުުޅަމްށ ާބރުެއޅުުމެގ ގޮުތްނ ތަފާތު ުކިޅވަރު ަހަރާކްތަތުކަގިއ ޞިކުިދން ުދަޅެހޮޔ 

  ިހންގެއެެވ.  ޕްރޮގާްރްމަތއް ެއީހެތިރަކާމއެކު  ޖަމުޢިއްާޔަތުކގެަސުރކާުރގެ ވުާޒާރަތކާިއ، ކުްނުފިނަތާކއި، އިްނިތޒާުމުކެރވެެއވެ. އެ ޮގުތން 

  

  މަރުކަޒުގައި ހިންގުނު އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް 4.3.1

 މުއްދަތު  ހިންގި ފަރާތް   ނަން   #
ބައިވެރިވި 

 ގެ އަދަދުކުދިން

  ކުަޑުކިދްނގެ ަހީވރު   1

  

ާއިއ މޯްލިޑްވްސ ޭނަޝނަްލ ިޑފެްނސް ފޯސް 

  ިހާޔެގ މުވްައޒަުފްނ ގުިޅެގން ކުަޑުކިދްނގެ 

1 

  ުދވަސް 
66  

  މޯލްޑިްވްސ ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް ޯފސް   ފިޒިކަްލ އެިޑުއޭކޝަން   2
ަމްސ  3

  ުދވަސް 
66 

  ލީޑަރިޝްޕ ެއަކޑަމީ   ކޫްލ ކޭމްޕް   3
1 

  ުދވަސް 
59  

  ްސވިިމްނގ ްޕޮރްގާރމް   4
މޯލްޑިްވްސ ޭނަޝނަލް ިޑެފްނސް ޯފްސއާިއ 

  އެޑޮްވކޭިޓންގ ަދ ަރއިްޓސް ޮއްފ ިޗލްޑްރަން 

2 

  ުދވަސް 
59  
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  ތަފުސީލު މުވައްޒަފުންގެ  . 5
  

 ފިޔަވަތީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން  5.1

  ކެޓަގަރީ   #
މުވައްޒަފުންގެ ގެ ނިޔަލަށް ތިބި 2017

  އަދަދު
ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވި 2017

  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

    1  ކޮްނަސލްޓަންުޓން  1

    7  އެޑިްމިނސްޓްރޭިޓވް މުަވއްަޒުފން  2

    1  ުސޕަަވއިޒަރުން ޓެކްނިކަްލ   3

  3  5  ުސޕަަވއިަޒުރން   4

  1  2  ކަުއްނސެލަުރން   5

    2  ނަުރުހން  6

    4  ޓަީޗުރން  7

  1  1  ޮއިފަސުރން  ހެްލތު   8

  1  1  ޯސަޝލް ާސިވްސ އޮިފަސުރން   9

    2  ލޯންްޑރީ މުވައްަޒުފން  10

    4  ަބދިގޭ ުމވަްއޒަުފން  11

    6  މަސަްއަކުތ ުމވަްއޒުަފން  12

  2  34  ބަލަހަްއާޓ މުވައްޒަފުން ކުިދން  13

  1  10  ވަޮޗރ 14

  9  80  ޖުމުލަ 
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  ޕްރޮގްރާމްތައް  ރީނުމުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ތަމް 5.2

  މުއްދަތު  ހިންގި ފަރާތް   ދު ޞަމަޤް  ނަން   #
ބައިވެރިވި 

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

  ޕޮސިޓްިވ ޭޕރެްނޓިްނގް   1

 ަބލަހައްޓާ  ކުަޑުކިދން

 ަމަސއްކަްތުކރާ  ަމރަުކޒުަތުކަގއި 

 ބެުލުމަގއި  ުކިދން  ުމަވއްޒަފުްނަނށް 

 ާއަދަތއް  ަރނގަޅު  ެގްނގުެޅްނވީ 

  .ިދނުން ިކަޔއި 

ޮސަސިއޓީ ޮފރ 

ހެލްތު 

  އެިޑުއޭކަޝން 

  19  ދަުވސް  ަމސް  1

  ަފޔަރ ޑްރިލް   2

ާހިދާސެއްއ ިހނގިައފި  އަލިފާނުގެ 

 ގޮތް ެތިރާވނެ ނަަމ ަރއްަކއު

 ިހާޔަގއި ކުަޑުކިދންގެ

 މުަވްއޒަފުްނަނށް  ަމަސއްކަްތުކރާ 

 .ިދނުން ިކަޔއި 

މޯލްޑިްވްސ 

ޭނަޝނަލް 

 ޑެިފްނސް ޯފސް 
  ހުރިަހއި   ުދަވސް  1

ޭރނިްނގަފސްްޓ އެއިްޑ ޓް  3

ުކއްލި ާހިދސާއެއް ހިނަގިއފި ަނަމ 

 ުކަޑކުދިންގެ ޢަމަލުކުާރނެ ޮގްތ 

 ަމަސްއކަްތުކރާ  ިހޔާގައި 

 .ދިުނން ިކަޔއި  ުމަވއްޒަފުްނަނށް 

މޯލްޑިްވްސ 

ޭނަޝނަލް 

 ޑެިފްނސް ޯފސް 
  ހުރިަހއި   ުދަވސް  1

4  

އޮިރެއްނޭޓޝަްނ: 
 އެްނޑް ގައިްޑލިައންސް '

 ފޯ ރިޮކެމންޭޑަޝްނސް 
 އިްންސިޓިޓުއަޝނަލް 

 ދަ  އިން  ެކައރ ޗައިލްޑް 
  'މޯްލިޑވްސް

ޮކްނސަލްަޓްނޓް ޯރީއ ުޔނިސެްފެގ 

ލިޔެަފިއވާ ަގިއްޑލަިއން ެގ 

މުވްައޒަުފްނަނށް އޮިރެއްނޓޭޝަްނ 

 ދިުންނ.

ކޮްނަސްލޓަްންޓ 

 ރޯއީ 
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ެކއަރ ޓާޭކރްސ ވެްލަންސ   5
  ޕްރޮގްާރމް 

މުވައްޒަފުންެގ ޒިންާމަތަކްށ 

ގޮތުގަިއ  ެހޔޮ އަހުުލެވިރުކުރވަިއ،

އި ކުިދން ބަލަހަްއާޓނެ ުހަނރާ 

  ުކަޅދާަނަކން ައަށގެންެނުވން. 
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