
 ގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް

 

 އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީމިނިސްޓްރީ އޮފް 
މި ިމނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރެވިފައާިވ މަސައްކަތްތްައ . ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ

 .ގައި މިަވީނއެވެތިރީ

ނޑައަޅަ .1 ރައްޔިތުނަްނށް ސަލާމަތް  ،އިރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތް ޞިއްޙަތެއް ލިބިދުިނމަށް ބުޭނންވާ ސިޔާސަތު ކަ
 ،އި ކުރިއަރުވަ،އިއެކަމާބެހޭ އެްނމެހާ ކަންތައްތައް ރާވަ، އިލަތްތައް ހޯދަސީވަޞިއްޙަތެއް ލިބިދުިނމަށް ބުޭނންވާ 

 އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައްަތކާއި އާންުމ ،ވެހި ބޭސްވެރިކަމާއި ދި،ޑޮކްޓަރީ ބޭސްފަރުވާއާއި
 .ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި ހިނާގނުހިގާގޮތް ބެލެހެއްޓުން

 ،އިއަޅަ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާީޢ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ަކނޑަ،އިލާތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއިޢާ .2
 އެކަންތައްތްައ ،އިއެކަމާބެހޭ އެނެްމހާ ކަންތައްތައް ރާވަ، އިލަތްތައް ހޯދަސީވަމިކަންކަން ުކރުމަށް ބޭނުްނވާ 
 .ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓުން

ސްޓްރީމް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހުރިހާ  ޖެންޑަރ މެއިން،ޖެންޑަރ މޭެނޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް .3
ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާދާއިރާތަކެ  މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޖެންޑަރއަށް ،ވާއުިދތަކާއިގަ ،އިއްގަިއ ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

 . ހުރިހާ ދާއިރާތަކަކުން މި ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުަމށް ބާރުއެޅުން،ސަމާލުކަންދޭ ގޮތް މޮނިޓަރޮކށް

 ޕްލޭންތައް ތްަނފީޒުވަމުންދާ  އެ،އިއެކަށައަޅަ ލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ްޕލޭންތައްޞިމިނިސްޓްރީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާ .4
 . ވާމްިނވަރު ެދނެަގތުންލުޙާޞި ނަތީޖާ ،އިމިންވަރުބަލަ

ިޚދްމަތްދޭ ތަންަތނަށް ހުއްދިަދނުމާއި، ހުއްަދ ބާޠިލުކުރުމާއި، މިފަަދ ޞިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ  .5
މަތޭްދ އުސޫލުތަކާއި  ޚިދް، ފެންވަރާއިތަކުގެތްމަ އެތަންތުަންނޭދ ޚިދް،މަތްދޭ ތަންތަނާއި ޚިދް،ަމތްތަކާއިޚިދް

ނޑައަޅަނމިންގަ   .ހެއްޓުންޑެއްަގއި ހިފެނ އަގުތައް އެކަށީގެންވާ މިންަގތަކުގެމަތްޚިްދމިފަދަ  ،އިޑުތައް ކަ

ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ އަދި އްިޖތިމާޢީ ޚިދްމަތްދޭ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، އެ މީހުނަްނށް މަސައްކަތްކުރުމުެގ  .6
ދަ ދިނުމާިއ، މިފަދަ މީހުންގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި، ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތަކުގައި ގެންގުޅެންޖެޭހ ހުއް

 އިަދހެއުްޓމާ ފަންނީ މްިނަގނޑުތައް ކަނޑައަޅައި ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންަގނޑު ހިފެ
   .މިކަންކަމާ ޚިާލފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

އަޤުވާީމ ަމތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބައިނަލްމިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ާދއިރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދް .7
 ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ިނސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ އެކިއެކި ދާއިރާަތކުން ިމ،ލަފައާއި އެހީ ހޯދުމާއިްނ ޖަމާޢަތްތަކު

 .   ގުޅްުނ ބަދަހިކުރުންކުރުވަނިވި ކްަނކަމުގައި އެ ޖަމާޢަތްތަކާ

ނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީ އިދާރާގެ ގޮތުްނ  .8 ދުނިޭޔގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ރާއްޖެާއއެކު މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ކަ
ޓީއާއެކު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އިދާރާގެ ގޮތުގަިއ ރާއްޖޭގެ ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިއި، ރަކާތްތެރިވުމާހަ
 .މަލާތުކުރުންޢާމު
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ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި  ގުޅުން ހުރި، ރާއްޖެ  މަސައްކަތާމިނިސްޓްރީެގ .9
މިފަަދ . ކަންތައްތައް ކުރުން ށްޓަކިައ ކުރަންޖެހޭއެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމެނޭ، މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަ

ރިޕޯޓްކުރުމާއި،  ރިޕޯޓްކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްބެހޭ ގޮތުން ކުރަމްުނދާގޮތާ ޒުނަލްއަޤުވާީމ މުޢާހަދާތައް ތަންފީބައި
 ، ކުރާ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި އިޞްލާޙްކޮށް ގްެނނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބާރުއަޅައިިރޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށްމި

 . މި ކަންތައްތަްއ ހުރިހާ ދާއިރާ ތަކެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން

 ލަތްތަކުގައި ޞިއްޙީ ނަފްސާނީ އިަދ އިޖްތިމާޢީހާ އެފަދަ ،އްޔާރުވެތިބުމާއިކުއްލި ނުރައްކާތަކާއި ކާރިސާތަަކށް ތަ .10
 .ދޭނެ ގޮްތތައް ރޭވުންއިަމތްތައް ފޯރުވަޚިދް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީގެ ަދށުން ހިނގާ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ބޭންުނާވ އިދާރީ  .11
ނޑައަޅަ ނޑުތްައ ކަ  ހައްޓައި،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހިފަ ، ވިލަރެސްކޮށްތައްމަސައްކަތްނުެގ  އެތަންތަ،އިމިންގަ
 . ިދނުމުަގއި އިދާީރގޮތުންނާއި ފްަނނީގޮުތން ޭދންޖެހޭ އެހީތެރިކަނިްދނުންއިވަސީލަތްތައް ހޯދައެތަންތަނަށް ޭބނުންވާ 

އިދުތަްއ ގަވާނުތަކިާއ  ބޭނުންާވ ޤާނޫ،ލްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ލަފާީދޙާޞިމިނިސްޓްރީެގ މަޤުޞަދުތައް  .12
ޤާނޫނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް  ގުޅޭ ގޮތުންކުރުމުަގއި ދިމާވާ ކަންތައްތަކާިއދުތައް ތަންފީޒުވާއެގަ ،ޑްރާފްޓްކޮށް
 .ލަފާދިނުން

ޞިއްޙީ އަދި ޢާއިލީ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް  .13
ނުމާިއ، ދިރާސާތަކުގެ ފެންވަރާއި، އެތިކްސް ހިފެހެއްޓުން، ައދި މި ދާއިާރގައި ދިރާސާކުރުމުގެ މާޙުައލެްއ ހުއްދަ ދި

 . ކުރިއަރުވައި ިދރުވުން

ނޑައަޅަ .14 ނޑުތައް ކަ  އިންފޮމޭަޝްނ ،އިދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތައް އެއްކުރުމުގެ މްިނގަ
 ،އި އެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަ،މްކޮށްގާއި ޑޭޓާބޭސްތައް ،ޤީކޮށްލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޓެކްނޯ

 .ލޫމާތު ހަާމކުރުންމަޢް އެނަލައިޒޮްކށް

 ެޖންޑަރ ޑިސްއެގްރިގޭޓަޑް އަދި އެނޫންެވްސ ،މުރާއިޢުއެއްކުރުމުގައި  ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ތަފާސް ހިސާބު .15
 .ންއެހެނިހެން ޑިސްއެގްރިގޭޓަޑް ޑޭޓާ ނެގުމަްށ ބާރުއެޅު

 އާންުމްނނަށް ފަސޭހައިން ،އިލުތައް ކަނޑައަޅަސޫލޫމާތާއި ރެކޯޑުތައް ބަލަހައްޓާނެ އުދާއިރާގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢް .16
ލަތްތައް ބޭނުންކޮށެްގްނ ސީލަތްތަކާ އެހެނިހެން ވަސީ ޚަބަރުފަތުރާ ވަ،ލިބޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖެްއސުމާއި

 .ހެއްޓުންރުޝީފްކޮށް ބެލެޢަ ،ލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްއެމަޢް

ލޫމާތު، ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކަކުން އެއްކޮށް، އްޖޭގައި އުފަންާވ، މަރުވާ ކުދްިނނާއި މީުހންނާބެހޭ މަޢްރާ .17
  .އުފަންވާ، މަުރވާ ކުދްިނނާއި މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓައި، ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުން

 އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސައެންސާއި ޓެކްނޮލޮީޖގެ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަިދ އިޖްތިމާޢީ ހާލަތަށް .18
ންުނާވ  ބަލިތައް ތަޙުލީލުކުރުމަށް ބޭ،ބޭނުންކޮށްގެްނ ރައްޔިތުންަނށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދެވޭނެ ތަންަތނާއި

 އެތަންތަން، ކޮށްގާއިމްއް ދެވޭނެ ތަންަތން މަތްތަޚިދްޞިއްޙީ މަތިާއ  މިނޫންވެސް މިފަދަ މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދް
 . ހިނގާނުހިނާގގޮތް ބެލުން

 .އިމްކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުންޤާއިމަރޖެންސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާދުިނމުގެ ޤަުއީމ ނިޒާމް  .19



 

3 

 ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންފިއުޝަން ،ބޭނުންވާ ވުަގތު ފަސޭހަކަމާއެކު ރައްކާތެރި ލޭ ލިބިދިުނމަށްޓަކައި .20
 . ހެއްޓުންސަރވިސަސް ޤާއިމްކޮށް ހިންގައި ބެލެ

ދިުނމަުގއި އަމިއްލަ ަފރާތްތަކާއި ޖަްމޢިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމާއި، އެފަރާތްތަކުން ކުރާ ތައް ޞިއީްޙ ޚިދްމަތް .21
 . އެފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން،މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ެއހީތެރިކަމާއި ލަފާދީ

ނޑައެޅޭ އުސޫލަކުން އެތަންަތނަށް ލިބޭެނ ޚިދްމްަތދޭ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންާވ މެޑިކަޞިއްޙީ  .22 ލް ސަޕްލައިޒް ކަ
 .އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިުންނ

ނޑައެޅޭ މްުއދަތެއްގެތެރޭގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޞިއްޙީ ޚިދްަމތްފޯރުކޮށްދިނުަމށް ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން   .23 ކަ
 .ނުްނ އެކަމަްށ ބޭންުނވާ އެހީތެރިކަންިދ،ޚިދްަމތްދޭ ތަްނތާނގައި އުފައްދާ

 ެދޭވ ޚިދްމަތްތަކަކީ ،ޚިދްަމތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ޞިއްޙީ .24
 .ފުއްދުންތެރި ައދި އެންމެފުރިހަމޮަގތުގައި ދެވޭ ޚްިދމަތްތަކަކަށް ހެދުން

 .ދަށްުނނެވެގެ  އެންޑް ފެމިލީމުންދާނީ، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްތިރީގައިމިވާ ަތންތަން ހިނަގ

  ސެންޓަރ ފޯރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް .1

 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ  .2

 ލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސްރ އެންްޑ ފެމިޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖެންޑަ .3

  ފޮރ ވަލްނަރަބަލްްސޓޭޓްކެއަރ ފެޒިލިޓީސް) ހ(

 ގުރިައޫދ. ކަޒު، ކޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރް .1

  ފޮރ ޗިލްޑްރަންޓީސްސްޓޭޓްކެއަރ ފެޒިލި) ށ(

 ވިލިނގިލި. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ކ .1

 ލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައްފެމި) ނ(

 ްނސީލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެނޭޝަނަ .4

  ސަރވިސަސްރިހެބިލިޓޭޝަންޕްރިވެންޝަން އްެނޑް ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޑްރަގް  .5

 ރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިންދި .6

 ސަރަޙައްދީ ހޮސްޕިޓަލްތައް .7

 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތައް .8

 ކަޒުތައްޞިއްޙީ މަރް .9

 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް .10

 ނޭޝަނަލް ތެެލސީމިއާ ސެންޓަރ .11

   ޕޯސްޓުތައްހެލްތް .12
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 ސެންޓަރ ފޯރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލްގެ މަސައްކަތްތައް

ލަތުގައިވާ އާބާދީގެ ގިންތިތަކުގެ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހާއްޙަތު ރައްކާތެރިކޮށް ނާޒުކު  އްާނމު ޞި ރާއްޭޖެގ .1
ބަިލ  ،ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި ރޯގާ ބަލިމަޑުކަމެއް ެފށިއްޖެނަމަ ،ަމތްތައް ރާވައި ހިންގައިބޭނުްނވާ ޚިދް

 ޞިއްޙަތު އާނުްމ ،ލަތްތަކުގައި ކަރަންީޓުނކޮށްހާ  ކަރަންޓީނުކުރްަނޖެހޭއި،ފިޔަވަޅުއަޅަކޮންޓްރޯލުކުރަުމށް 
  .ޖެހޭ ެއހީ ފޯރުކޮށްދުިނންފޯރުކޮށްދޭންލަތުގެ ފަރާތުން އުދަ އިރުމުގަރައްކާތެރިކު

  . ހިންގުންއި ކުރަންޖެހޭ މަސައަްކތްތައް ރާވަމާލުކުރުމުން ުމޖްތަމަުޢ ރައްކާތެރިކުމަށްޢުދުންފަތުގެ ިއސްތި .2

 ގައިންގަޔަްށ ،މަޑުކަން ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް ކުރްަނޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމާއިރާއްޖޭގައި ރޯގާއާއި ބަލި .3
  ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭގޮތުން އާންުމންގެ ހޭލުންތެރިކަްނ،އަރާ ބަލިތަކުގެ ސަރވެއިލަންސް ކުރުމާއި
 . އުފައްދައި، ިމކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިންުނ

ތެރިކުރެވޭ ބަލިތަކްުނ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިމިއުަނއިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގުމާއި، ވެކްސިންދެީގްނ ރައްކާ .4
އާްނމު ޞިއްޙަތާއި ބައިނަްލ  ބަލިކޮންޓްޯރލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  އެކަން ބަލައި ތަޙްލީލުކޮށް،އެފަދަ ބައްޔެއް އުޅޭނަމަ

 .  ބެލެހެއްޓުންއަޤްވާމީގޮުތން ބޭނުންވާ ވެކްސިނޭޝަންގެ ކަންތައް ހިންަގއި

މިފަދަ ަބލިތަކުގެ ތެރެއިން ނައްތާލެވޭ ބަލިބަލި  ،އާންމު ޞިއްޙަތައް ނުރައްކާާވ ބަލިބަލި ފެތުރުނަ ުނިދނަުމށާއި .5
 ރާއްޖޭގަިއ ކޮންޓްރޯލްކުރެވިފައިވާ ބަލިތައް އަލުްނ ،ނައްތާލުމަށް ުކރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމާއި

ވަމުން އަންނަ ބަލިތައް ރާއްޖެއަށް ފެތުރުނަުނދިނުމަްށ ކުރަންޖެޭހ ޢާރުފު އަލަށް ތަ،އްޓުމާިއވިޔަނީުދ ދެމެހެފުތަޢާރު
 .އެންމެހާކަންަތްއތައް ކުރުން

ސެޓްފިކެޓް  ކަށް އުޅަނދުތަތަށްލުތަކާ އެއްގޮސޫލޭޝަނަްގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު ރެގިއުއިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތު .6
އް ަކނޑައަޅައި، ަބނދަރުތަރާއޭްޖގެ އެއްގަމާިއ ވައިގެ އްގޮތަށް ހެލްތު ރެގިުއލޭޝަނާ އެ، ކުރުމާއިދޫ

 ކަރަންޓީނާބެހޭ އްެނެމހައި ކަންތައްަތއް ރާވައި އި،ން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަޞިއްޙީގޮތު އެބަނދަރުތަކުގައި
 ، އަރާފައިބާ މީހުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދުތަކަށްއި ބަނދަރުތަކަށް އަންނަ އުޅުަދތަކާ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 .ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން ޞިއްޙީ ގޮތުން ކުރަނެްޖހޭ ކަންތައްތްައ ބަލަމުންގެންދިއުން

 ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކާއި،ވާރުތާަވ ބަލިތަކާއި ،ގައިންގަޔަށް ނާރާ ިދގުމުއްދަތަށް ދިެމެގންދާ ބަލިތަާކއި .7
 .ޮމނިަޓރކުރުން  ،އި ހިންގައި،އްތައް ރާވަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތަނުކުޅެދުންތެރިަކމުން  ރައްކާެތރިވުމަ

،  މޮނިޓަރ ކުރުމާއިއިންގަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހިންގަލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ހިހާޖޭގެ ނިއުޓްރިޝަންގެ ރާއް .8
ތަްއ  ކުޑަކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ މައްސަލަ،މިކަމަށް މުްޖތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި

 . ހިނުްގްނއިށް މަޝްރޫޢުތައް ރާވަބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަެނގަނެ މިކްަނތައްތަކާދެ

ަމތްތަްއ  ދޭންޖެހޭ ޚިދް ތުއްތުކުދިންގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭގޮތުން، ދަރިމައިވުމުގެ ޞިއްޙަތާއި،ލާގެ ޞިއްޙަތާއިޢާއި .9
 . ހޭލުންތެރިކުރުވުންރައްޔިތްުނ  ، އެކަންކަން ހިނަގުމނާްދގޮތް ބަލައި،ދެޭވނެގޮތްތައް ފަހިކޮށްދީ

ރާއްޖޭގައި ދުޅަހެޔޮ އާބާދީއެއް އުފެއްދުމަށް ޞިއްޙީގޮތުން ބޭނުްނވާ ކަްނތައްތަކާމެދު އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިަކްނ  .10
 .އުފެއްދުމާއި ުދޅަހެޔޮ އާދަކާދަތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން
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 ތަކެތި އުފެދޭ ތްަނތަން ހޯދައި މަދިރިއާއި އެެހންވެސް ބަލި ފަރުތާ ސޫފާސޫފި އަދި މިނޫްނވެސް ބަލިފަތުރާ .11
 . ބެލުމާއި، އެފަދަ ސޫފާސޫފި ގިނަވިަޔުނދީ ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ރާވައި ހިންގުން

ޞިއްޙަތަކަށް އުލަކީ ޞިއްޙީ ގޮތުން ރައްކާތެރި އަދި ދުޅަހެޔޮ ހަމަސައްކަތުގެ މާ، ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާއި .12
  ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށްިމކަމާބެހޭ ހުރިހާމަށްޓަކައި ހެދުއުލަކަށް ހަމަގުފަހިކޮށްދޭ މާ
ެއކަންކަމާބެހޭ ، ވާއިދުތައް ހުެދމަށް އެޑްވޮކޭްޓ ކުރުމާއިަގމިންަގނޑުތަކާއި ، ލުތަކާއިސޫ އުކުރުމަށް ބުޭނންވާ

 . ހޭލުންތެރިކުރުވުންގޮތުން

ކުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުްނ  ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައާންމު .13
 އެފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ،ހޯދުމާއި އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެީހތެރިކަމާއި ލަފާދީ

 .ކުރުން

 ރިފަރެންސް މަްތ ނޭޝަނަލްަކށް ބޭންުނވާ ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދް ޞިއްޙަތުގެ މަސައްކަތްތައާންމުރާއްޖޭގެ  .14
 .މަތް ފޯރުވަިއދުިނން ޚިދް،ލެބޯރެޓަރީއެއްގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް

މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދިމާާވ ޞިއްީޙ ޢު ،ފުރާވަރުގެ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި .15
ޖުތަމަޢެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަްތ  އެފަދަމީުހްނނަށް އެހީތެރިވާ ުމ،މައްސަލަތަކަށް ޢާއިލާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމާިއ

 .ކުރުން

 ،ޢާިއމުޖުތަމަ، ތައް ރާވައި ޞިއްޙަތާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްއާންމު ހެލްތް ކެއަރގެ އުސޫލުން ޕްރައިމަރީ .16
މަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިާހ ގެން ކޮމިުއނިީޓ އައުޓްރީޗް ޚިދްގުޅި މިމަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާ

 . ގައި ހިންގުންހިސާބެއް

 ،މަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދާއިީމކޮށް މަސައްކަތްކުރުމާއި ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާިއން ދެވޭ ޚިްދންމުއާ .17
 .މަްތތަކަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ދެވޭ ޚިްދމަތްަތކަކީ ފުއްދުންތެރި އަދި އްެނެމފުރިހަމަގޮތުގައިދެވޭ ޚިްދ

 

 ޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައްމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެން

 މިނޫްނެވްސ ، ވެކްސިނާއި، މެޑިކަލް ގޭހާއި، ޕްރިކަރސަރ ކެމިކަލްސްއާއި، ބޭހާއި،ބޯފެނާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި .1
  ރޭޑިއޭޝަން އެމިޓިންގ ޑިވައިސަސް، ޑައިގްނޮސްޓިކްސްއާއި،އާއި މެޑިކަލް ޑިވައިސަސް،އާއިބައޮލޮޖިކަލްސް
ނޑުތައްެގ ޤައުބޭނުންކުރުުމ ކުރާ ޑުތަަކށް އާންމުންނާއި މިތަކެތީގެ ވިޔަފާރިނ މިމިންަގ،އި ކަނޑައަޅަމީ މްިނގަ

ކަމާބެހޭގޮތުން ހެއްޓުމާ އަދި ފެންވަރު ހިފެމިތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ،އިފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވަ
 .  މަސައަްކތްތައް ކުރުންކުރަންެޖހޭގޮތުން  ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ

 މިނޫންވެސް ، ވެކްސިނާއި، މެޑިކަލް ގޭހާއި، ޕްރިކަރސަރ ކެމިކަލްސްއާއި،ޭބހާއި ، ބޯފެނާއި،ކާބޯތަކެއްޗާއި .2
 ރޭޑިއޭޝަން އެމިޓިންގ ޑިވައިސަސް ، ޑައިގްޮނސްޓިކްސްއިާއ، މެޑިކަލް ޑިވައިސަސްއާއި،ބައޮލޮޖިކަލްސްއާއި

ޞިއްޙީ   އަދި މިތަކެީތގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންާވންކުރުމާނުއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭރާ
 . ަމތްދުިނން ސަރޓިފައި ކުރުމުގެ ޚިދް،ތަޙްލީލްތައްކޮށް
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 ،އާއި ޕްރިކަރސަރ ކެމިކަލްސް، ބޭހާއި، ބޯފެނާއި، ކާބޯތަކެއްޗާއި،ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ .3
 ޑައިގްނޮސްޓިކްްސ ،އާއިމެޑިކަލް ޑިވައިސަސް، އާއި މޫިނންވެސް ބައޮލޮޖިކަލްސް، ވެކްސިނާއި،މެޑިކަލް ގޭހާއި

ވިއްކާ ތަންތަްނ ށް އަދި  ރައްކާކޮ،ށް ތަޙްލީލުކޮ،އިގ ޑިވައިސަސްފަދަ ތަކެތި އުފައްދަ ރޭޑިއޭޝަން އެމިޓިްނ،އާއި
 .  ސަރޓިފައިކުރުން،ޗެކުކޮށް

ކުރާ ކޮންޕީޓަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެޭހ ރާއްޖޭން އެްކސްޕޯޓްކުރެވޭ ކާބޯތަކެތި ސަރޓިފައި .4
 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ކޯޑެކްސް " ފައްދާފައިވާޤްވާމޮީގުތްނ އުއަޑައެޅުމަށް ބައިނަލްނޑުަތއް ކަނކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަ .5
 .އްކަތްތައްކުރުންިއްނޓެއްގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސަޕޮގެ ފޯކަލް " ންޓޭރިައސް ކޮމިޝަންއެލިމެ

ކާބޯތަކެއްޗިާއ ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭގޮތުން ާއންމުންނަށް ޮކނެްމހެން އަންގްަނޖެހޭ ކަންތައްތައް އަންާގ   .6
 .ގެނައުންސަމާލުކަމަށް  ގެއާންުމްނ

 ފުއްދުންެތިރ މަތްތަކަކީދް ެދވޭ ޚި،ތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއިތްަމދްޚި .7
 .މަތްތަަކކަްށ ހެދުންދްއަދި އްެނމެފުރިހަމަގޮތުގައި ެދވޭ ޚި

 

 ލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސަސް ގެ މަސައްކަތްތައްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިޑިޕާޓް

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނާިއ ކުޑަކުދިނަްނށް ބޭނުންާވ އެސިސްޓިވް ޑިވައިސަސް ހަމަޖެހިފައިވާ  .1
 .ލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިންުނއުސޫ

ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުްނާނއި ކުޑަކިުދްނނާއި އަދި ުދވަސްވެގެން ުނވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން  .2
 ، ދުިނމުގެ ކަންތައްތައްނަމަވެސް ައިމއްލައަށް ނޫޅެވޭވަރުގެ މީހުަނށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ އާއި ރިހެބިލިޓޭޝަން

 .އި ެއމީހުން ބައިތިއްބައިގެން ލިބެިދވޭނިެއންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންމުޖްތަޢުގަ

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މީހުންނާިއ ،ދައުލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަުށަގއި ބައިތިއްބައިގެން ރައްާކތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ .3
 ،ވޭވަރުގެ މީހުން ޢުމުރުން ދުަވސްވެގެން ުނަވތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނަަމވެސް އަމިއްލައަށް ނޫޅެ،ކުޑަކުދިންނާއި

މާޢަތްތަްއ  އެ މަރްކަޒުތަކުގައި ބައިތްިއބައިގެން ނަުވތަ އަމިއްލަ ޖަ،އިމްކޮށްޤާބަލަހައްޓާނެ މަރްކުަޒތައް 
 . ގާނުިހގާޮގތް ބެލެހެއްޓުންނ ހިށްދެވޭނެ ިއްނތިޒާމެއް ހަމަަޖއްސައި، މިކަންކަންމަތް ފޯރުކޮމެދުވެރިކޮށްެގްނ ޚިދް

ލިންގ  އަހަރުން ަދށުގެ ކުދިން ައނބުރާ މުޖްތަަމޢަށް ގެނައުމަްށޓަކައި ކައްުނސ18ެވާ ދާ ޚިލާފުިއވާަގޤާނޫނާއި  .4
 .ަމތް ދުިނންއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޚިދް

) ވަލްނަރަބަްލ(ލިބިފައިވާ ކުޑަކުދިންނާިއ އިހުމާލުވެފައިވާ ކުޑަކުދިނާްނއި ނާޒުކު ) އެބިއުސް(އެކިބާވަތުގެ ހާނިއްކަ  .5
ނޑައަޅައިދިނުމަށްޓަކައި އަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްންތިތަކަށްހާލަތުގައިވާ އާބާދީގެ ގި  ލުކުރާނެ މިންަގނޑުތައް ކަ

 . މި މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކުރުން،ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް

ނެމީހަކުނެްތ  އަޅާލާ،މީހުންނާއި  ޢުމުރުން ުދަވސްވީ، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި،ކުޑަކުދިންނާއި .6
 ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ އެމީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިގެން ،މީހުންނާބެހޭގޮުތން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި



 

7 

މަތް ނުަވަތ ނީ ޚިދްނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އަިދ ޤާނޫ، ޅޭ މައްސަލަތަކުގައިވަތަ އަނިޔާެއއް ލިބިގެން ހުށަހެނު
 .ނުންޙިމާޔަތް ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދި

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ މީހުންނާިއ ކުދިންގެ ހައްޤުތައް ، އަންހެނުންނިާއ،ކުޑަކުދިންނާއި .7
 ހެޔޮގޮތުގަިއ ،އިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށާއި ޢާ،ދެިޖްނސްގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ރައްކާތެރިކުރުވުމަށާއި

 . ިމކަންކަމަށް މުްޖތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން،ލްކަން އުފައްދައިވާ ހުނަރާއި ޤާބިކުދިން ތަރުބްިއޔަތުކުރުމަށް ބޭނުްނ

 ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދައިގަނެވޭފަދަ ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުްނ ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި .8
ނޑައެޅިފައިވާ އުސޫ،ދެނެގަނެ  .ލެއްގެ މަިތން އެފަދަ މީހުންނަށް އެހީިދުނން ކަ

 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންެގ ޙައްޤުތައް ، އުމުރުން ދުވަސް މީހުންނާއި،ދިންނާއިއަންހެނުންނާިއ ކުޑަކު .9
 ކަމާބެހޭ ،އްލުކުރުމަށްހަ) ރޖިން އިޝޫޒްއިމަ(ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި އެޙައްޤުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ އާ މައްސަލަތައް 

 . ދާއިރާތަކާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

 ޚާއްޞަ ެއހީއަށް ބޭންުނވާ ،ޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ަތރައްޤީގައި ައންހެނުންނާއި އިޤްތި،ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ .10
 އްަނހެނުންނާއި ، އަްނހެނުންގެ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި،މީހުންގެ ބައިެވރިވުން އިތުރުުކރުމަށާއި

 ،ތްތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުމަށާއިމާޢަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންގެ ޙައްޤުތަކަ
ހުރިާހ ދާއިރާއެއްގައި ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިާޒުމ 

 . ވިލަރެސްކުރުންމިކަންކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް، ގާއިމުކޮށް

ިއދުިނމަށް ަމސައްކަތްކުރާނެ  ފުރުޞަތުތައް ހޯދަގޮތެއްގައި ކުރިއެރުމުގެ ެގ މީހުންނަށް ހަމަހަމަދެ ޖިންސު .11
ވެވޭެނ  އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިޔާސީގޮތުން އަންހެނުން ހަަރކާތްތެރި،  އިޖްތިމާޢީ،ލުތައް ކަނޑައެޅުމާއިއުސޫ

  .ރާވައި، އެކަމަށް ހިތްވަރުދިނުން ގޮތްތަކެއް

ތްތަކުގައި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާއި ކުޑަކުދިންނާިއ ޢާއިލެާގ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ .12
 ، އެފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާދީ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ހޯދުމާއި

 .އެފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން

ރިހަަމކުރުމަށް ާދއިމީގޮތެއްގަިއ ކޮށް ފުރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދްމަތައް ތަަރއްޤީއިލާގެ ންނާިއ ޢާކުޑަކުދި .13
 . މަތްތަކަކަށް ހެދުންއެންމެފުރިހަމަޮގތުގައި ދެވޭ ިޚދްމަތްތަކަކީ ފުއްދުންތެރި ައދި  ދެވޭ ޚިްދ،މަސައްކަތްކުރުމާއި

އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ދީާނ، ޑިޕާޓްމްަނޓް ންތިރީގައިމިވާ ތަންތަން ހިނަގމު
 . ދަށުންނެވެ ސަރވިސަސްގެ

 ސްޓޭޓް ކެއަރ ފެސިލިޓީސް ފޯރ ވަލްނަރަބަލް .1

 ގުރަިއޫދ.ކަޒު، ކ އެހީއަށް ބޭންުނވާ މީހުންގެ ަމރްޚާއްޞަ) ހ(

  ފޮރ ޗިލްޑްރަންސްޓޭޓް ކެއަރ ފެސިލިޓީސް .2

 ވިލިގިނިލ.ކުޑަކުދިްނގެ ހިޔާ، ކ) ށ(

  ލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައްފެމި .3
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 ސްޓޭޓް ކެއަރ ފެސިލިޓީސް ފޯރ ވަލްނަރަބަލްގެ މަސައްކަތްތައް
 

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުްނާވ މީހުންނަްށ އެފަދަ އެހީދީ، އެމީހުްނ ބަލަހައްޓައި، އެމީހުންނަށް ތަމްރީުނީދ،  .1
 މުޖުތަމަޢަށްޅުވާ މީހުން އަނބުރާ ރަނގަެގން ގޮތް ރާަވއި ތަނަވަސްކޮށްދީއެމީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

 . ފޮނުވުމުގެ ުއސޫލު ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި މިަފދަ މީހުންނަށް ބޭނުންާވ އިޖްތިމާޢީ އެހީދީ ބެލެހެއްޓުން

ރުންގެ ތެރެިއން ދައުލަތުެގ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭންުނވާ ޤީނެތް ފަ އެއްވެސް ބަލަދުވެރިއެއް ުނވަތަ އެހީތެރިއެއް .2
 . މަސައްކަތްކޮށް އުޅެވޭފަަދ މީހުންނަށް މަސަްއކަތް ހޯދައިދިނުންމީހުން ބެލެހެއްޓުމާއި، އެމީހުންގެ ތެރެއިން 

ރާއްޖޭގައި ތިބި ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މީހުންގެ ތެރެއްިނ އެމީހެއްގެ ވަޒަނުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުބެލެހެއްޓޭފަދަ  .3
 . ބަލިހާލު ބޮޑުމީހުންނަށް ފަރުވާދީ ބެލެހެއްޓުން

 މަްށގައި ބަހައްޓައިގެން ބެލެހެއްޓުން އެމީހެއްގެ ޢާއިލާގެ މީހުންގެ ކައިރީގައި ތިބި ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ ތެރެއިރާއްޭޖ .4
މަްށ އެދިއެްޖނަަމ އެމީހަކު ލެއްގައިވާ މީހަކު، ަދއުލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީގެ ދަށުން ބަަލހައްޓައިދިުނހާދަތިވާފަދަ 

 . ކަޒަށް ގެެނސްގެން ބެލެހެއްޓުންމަރު

 

  މަސައްކަތްތައްގެޗިލްޑްރަންސްޓޭޓް ކެއަރ ފެސިލިޓީސް ފޯރ 
 

 .މަންމައާއި ބަްއޕަ ދުނިޔޭގައި ނެތް އަދި ބަލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކުދިން ބައިތިއްބައި ބެލެހެއްޓުން .1

ތަނަކުން ހޮވޭ ކުދިންގެ ަމއިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެިނވެރިން ހޯދަިއ  މަގުމަތިން ުނވަތަ އެހެންވެސް އާންމު .2
 .ދެން ބައިތިއްބައި ބެލެހެއްޓުންއެމީހުންނާ އެކުދިން ހަވާލުކުރެވެްނ

މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިްނ ކުދްިނނަްށ އިހުމާލުވާކަން ެއނގުުމން އެމައިްނބަފައިން ުނވަަތ  .3
ބެލެނިވެރްިނަނށް ސަރުކާރެުގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަސޭހަތްތެރިވެ ޢަމަލުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އިރުޝާދު 

 .ރާތްތަކުގެ ކުދިން ެއމީހުންާނ ވަކިކުރުމުން، ބައިތިއްބައި ބެލެހެއްޓުންދިނުމުންވެސް އިޞްލާޙުނުވާ ފަ

މައިންބަފައިން އެކަށީގްެނާވވަރަްށ ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ލިބެްނޖެހޭ ޒަރޫރީ ޚިދްމަތްަތްއ  .4
ކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުނުްނދާ ކުދިންނާއި، އެކުދިްނގެ މުސްތަޤުބަލު ގެއްލިގެން ހިނގައިދެާނކަމަށް ސަރު

 .ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުދިން ބައިތިއްަބއި ބެލެހެއްޓުން

ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށް ނުަވތަ ބޮޑެތި އިހުމާލުވެގެން މައިންބަފައިން ުނވަތަ ބެލެނިވެރިން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ  .5
 . އްޓުންހާލަތްތަކުގައި ކުދިން ބަލާނޭ އެއްވެސް މީހަކުނެތް ކުދިން ބައިތިއްބައި ބެލެހެ

މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެެލނިވެިރން ޖަަލށްލުމުން ބަާލނެ އެހެން ެއއްވެސް މީހަކު ނެތް ކުދިްނ ބައިތިއްބައި  .6
 .ބެލެހެއްޓުން

 .ބެލެނިވެރިޔާ ބުއްދި ގޯސްވެ ބަލާނެ އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނެތް ކުދިން ަބއިތިއްބައި ބެލެހެއްޓުން .7
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ސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއޭްޖގެ ޤާނޫާނއި ިދވެހި ޘަޤާފަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮުތގެ ަމތިން މަރުކަޒުގައި ބައިތިއްބާ ކުދިްނ އި .8
ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ކަޒުގައި ތަރުބިޔަތުކޮށް، އެކުދިންނަްށ ބޭނުންވާ ައސާސީ ޚިދްމަތްތަކާ ޙައްޤުތައް، މަރު

 . އެއްގޮތަށް ދިނުން

 

 ސައްކަތްތައްލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަފެމި

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރާ ނިޒާމުގެަދށުން ރަށުފެންވަރުގައި ދެވޭ ިޚދްމަތްަތްއ  .1
ބަލައި، މޮނިަޓރކުރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަްނ ހިންގަން ހެދިފައިވާ ަގވާިއދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިނގާޯތ 

 .ބެލުން

މާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުން ކުރިއަރުވައި، އެމީހުންނަކީ ހުރިހާ ރޮނގަުކްނ ސިޔާސީ، އިޖްތި .2
މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހޯދައިދޭ، ކުރިއަރުަމންދާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަަކއި ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައި، ގްެނންަނޖެޭހ  

 .ބަދަލުތައް ެގަނއުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

ކާތެރިކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ ޑޭޓާބޭސްއެއް ކުޑަކުދިންގެ ަޙއްުޤތައް ރައް .3
ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންްޑ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ގާއިމްކޮށް ބަލަހައްޓައި، އެކަން ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ިމ

 .ލީއަށް ގަވާއިދުން ރިޯޕޓްކުރުންފެމި

ހައްލުކުރުމަށް ) އިމާިޖްނގ އިޝޫޒް(ހުރަސްއެޅޭ އައު މައްސަލަތައް އަންހެނުންނާިއ ކުޑަކުދިންެގ ޙައްޤުތަކަށް  .4
 .އަތޮޅުގައި ހުރި ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން

މީހުންނާއި، ުކޑަކުދިންެގ ވީ އަންހެނުންނާއި، ފިރިހެނުންނާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހްުނނާއި، ދުވަސް .5
ްނ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ނަފްސާނީ ޚިދްމަތްދީ އަދި ިއޖްތިމާޢީ ޚިދަްމތް ލިބޭނެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިގެ

 .މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

 އަނބުރާ ުމޖުތަަމޢަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކައުްނސިލިންއާއި  އަހަރުން ަދށުގެ ކިުދނ18ް ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ިއޤާނޫނާ .6
 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް އެހީތެރިވުންވަރުގައި އަތޮޅު ފެންރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ޚިދްަމތްދުިނމުގައި 

އިމްކުރުމާއި އެނިޒާމުގެ މަސައްކަތްތައް މާބެހޭ ގައުމީ ނިާޒްމ އަތޮޅުގައި ޤާކުޑަކުދިންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރު .7
 .ވިލަރެސްކޮށް އެމަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން މިނިސްްޓރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީއަށް ހުށަހެޅުން

ނޑައެޅިފައިވާ މްިނަގނޑުތަކަށް 18  ގަވިާއދާ ޚިލާފުވާއިޤާނޫނާ .8  އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންާނމުެދ ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
 . އަތޮޅުގައި ހުރި ކަމާބެހޭ އެހެން ދާއިރާތަކުން ޢަމަލުކުރުމަްށ ބާރުއެޅުން

ްދމަތްދިުނމަށްޓަކަިއ އަމަލުކުރާެނ އެކިބާވަތުގެ ހާނިއްކަ ލިބިފައިވާ ކުދިންާނއި، އިހުމާލުވެފައިވާ ކުދިންނަށް ޚި .9
ނޑުތަާކ އެއްގޮތަށް ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް، އެމަސައްަކތްތައް އަތޮޅު  މިންގަ

އަދި، އެމަސްައކަތުގެ ރިޕޯޓް ގަވާއިދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ފެމިލީއަްށ . ފެންވަރުގައި ިވލަރެސްކުރުން
 .ހުށަހެޅުން
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 ޝަރުޢީ އަދިއެކަށައެޅޭ  އަނިޔާވެރިވުންފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ނައްތާލުމަށް ންހެނުންނަްށ އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއިއަ .10
 .އޮނިަގނޑު އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިްނގުމަށް އެހީތެރިވުންޤާނޫނީ 

 އަތޮޅު ކާއި ޤާނޫނުތައްޢާއިލީ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާނެފަދަ ކަންކަން ނައްތާލުމަށް ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަ .11
 . މަސައްކަތްކުރުންމިކަންކަން ެގަނއުމަށް ަތންފީޒުކުރުމަށް ލަފާދީ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ފެންވަރުގައި

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި އަންެހންުނގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، ދެިޖންސުގެ މީހުންގެ އަތޮޅުގެ  .12
 .ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުންއިމްާޤހަމަހަމަކަން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުމަްށ އަތޮޅުގެ  .13
 .އެހީތެރިވުން

 .އި އެހީތެރިވުންކުޑަކުދިންގެ ަތރައްޤީއާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ ދާިއރާއިން ރަށު ފެންވަރުގައި ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަކުގަ .14

ވާމީ މުޢާހަދާގައިވާ ޙަްއޤުތަކާއި، އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙްައޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިނަލްައޤު .15
 މައްޗަށް އާންމުްނގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްަތއް އަތޮުޅ ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

 .ށު ފެންވަރަުގއި ހިންގުންފެންވަރުގައާއި ރަ

ޢާއިލާތައް ރޫޅުން ަމދުކުރުަމށްޓަކައި ޢާއިލާ ބަދަހިކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އަތޮޅުގައި ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމުެގ  .16
 .ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ލާގެ ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަްށ ވަކިޖިންސަކަށް ނޭދެވޭ ތަފާތުކުރުމެއް ނުާވނޭ ގޮތަށް ޢާއި .17
 .މެންބަރުންގެ ޒިންމާއާއި ދައުުރ އަދާކުރުވުމަށް ހޭލުްނތެރިކުރުން

 ދޭންވީ ޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ީމހުންނަށާ އަިދ ކުޑަކުދިނަްނށްޚާއްމީހުންނަށާއި، ވީ  ތިބި ދުވަސްއަތޮޅުގައި .18
ހިތްވަރުދިނުމަްށ  ރޭގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅައި، މިކަމަށް ޢާއިލާގެތެ،ސަމާލުކަން ޢާއިލާގެ ތެރެއިންދީ

 . ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގްުނ
 

 ންސީގެ މަސައްކަތްތައްޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެނޭ

 .  ހިންގުންއިރާވަ) މްސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަ(ރައްޔިތުންގެ ިއޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިާޒމު  -1

ގާއިމްކޮށް ) ހެލްތްކެއަރ ފައިނޭންސިންގ ސްކީމް ( ޤައުމީ ނިޒާމެއްއިދޭމަތުގެ ޚަަރދު ަހމަޖައްސަޞިއްޙީ ޚިދް -2
 .ދިނުންއިކޮންމެ ރައްޔިަތކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުޞަތު ހޯދަ

 ދައުލަތުގެ ޚާއްަޞ ،ރޫރީ ބޭންުނތައް ފުއްދައިގަނެވޭފަދަ ތަަނވަސްކަންނެތް އަޅާލާނެ މީހަކުނެތް މީހުނާްނއިޒަ -3
 . ހިންގުންއިދޭނެ ނިޒާމްތައް ރާވައެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީލިބި

 ދެވޭ ،މަްތތައް ތަރައްޤީކޮށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގަިއ މަސައްކަތްކުރުމާއިމިދާއިރާއިން ދެވޭ ޚިްދ -4
 .މަތްތަކަކަށް ހެދުންަމތްތަކަކީ ފުއްދުންތެރި ައދި އްެނމެފުރިހަމަގޮތުގައި ދެޭވ ޚިދްޚިދް
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   ސަރވިސަސްގެ މަސައްކަތްތައްންޝަން އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަންޕްރިވެޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ރައްޔިތްުނ ރައްކާތެރިކުރުމާއި، ފަރުވާދިނުމުގެ ސާިޔސަތު ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް  .1
 .ލުންކައުންސިލުގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލައި، ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކޮށް، ތަންފީޒްވަމްުނދާ ިމންވަރު ބެ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީުހންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ޤާނޫީނގޮތުން އުފައްދަވާފައިާވ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް  .2
ނޑައަޅާފައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތްައ ރާވައި، ހިންގާ ައދި  ބޯޑާއި، ޓީްރޓްމަންޓް ކިޮމޓީން ކުރުމަްށ ކަ

 . އެކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުން

ސްތުވާ ތަކެތި ނަހަމަ ޮގތުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްުޓވުމުގެ މައްޗަްށ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިަކްނ މަ .3
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގަނެްޖހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަާކ 

 . ނގާނުިހނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުންގުޅިގެން، ރާވައި ހިންގުމާއި، މިޕްރޮގްރާމްަތއް ހި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީުހންގެ ތެރެއިން މަރުކަޒީ ފަރުވާ ލިބިގެން އަންނަ މީުހން މުޖުަތމަޢަށް ބަލައިގަނެ  .4
އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢާއިލާތަކާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން 

ހޭ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމާއި، މި ޕްރޮގްރާމްަތކާއި ޕްލޭންތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ އިތުރުކުރުމާބެ
 .ބެލެހެއްޓުން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  .5
ން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާދީ، އެފަރާތްތަކާއެކު އެއްބާރުލުން ހޯދުމާއި، އެފަރާތްތަކު

 .  މަސައްކަތްކުރުން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި ުކދިންނަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށް، މުޖުތަަމޢަށް އަނބާުރ ގެނައުމަށް  .6
ލޭންތައް ރާވައި ހިންގައި، މިކަންތައްަތްއ ބޭނުްނވާ ޚިްދމަތްތައް ގާއިމްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕް

 . ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުން

މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންުކރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން  .7
 . ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައް ހިންގަިއ ިވލަރެސްކުރުން

ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ، މަސްތުވާ ތަކެތި ނަހަމަގޮުތގައި  .8
 .މުޖުތަމަޢުގެ ެތރެއަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ޤާނޫނީ ގޮުތން ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް ކުރުން

 އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައް

ރުގައި ފޯރުވަިއދީ، އެކަމަށް ވަިދނުުމެގ ކަންތައް، ަޓރޝަރީ ފެންރައްޔިތުންނަށް ބޭންުނވާ ޮޑކްޓަރީ ބޭސްފަރުވާ  .1
 . ބޭނުންވާ ޒަމީާނ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި، ޚިދަްމތް ތަރައްޤީކުރުން

ންގެ ޚިދްމަްތ ބަލިތައް ދެނަެގތުމަށް ބޭނުންާވ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި، ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދްމަތްތަކާއި، ރިހެބިލިޓޭޝަ .2
 . ރުވައިދިނުންމަތް ފޯކޮށް ޚިދްޤީތަރައް

މައިްނނާއި ޅަދަރިންގެ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އާންުމ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބަލިތައް  .3
 ދިނުމާއި ޚާްއޞަ ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ންވެކްސި( ބޭސްފަރުވެާގ ކަންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަުމށް ދޭންޖެޭހ
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އާ ޓަރ ފޯރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލްސެން) ކްލިނިކްތައް ހިންގުން ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް
 . އްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ ޕްރޮގްާރްމތަކަށް އެހީތެރިވެދިންުންނމު ޞިއާގުޅިގެން ފޯރުވައިދީ، 

ޢާއްިނނާއި، އި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި، މޯބައިލް ޓީމުގެ ޒަރީާއސަރަޙައްދީ ފެންވަރުގަ .4
މަތް ފަރުވާދޭނެ ސްޕެޝަލިސްޓްުނގެ ޚިދްއިންފޮމޭޝްަނ ޓެކްނޯލޮޖީެގ ޒަރީޢާއިން، ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށް 

 . ފޯރުވައިދުިނން

މަތްތައް ސާތަކުގައި ބޭނުްނވާ ޞިއްޙީ ޚިދްޤުދްރަތީގޮތުން ނުވަތަ އެހެްނ ގޮތަކުންވެސް ދިމާވާ ނުަރއްކާތެރި ހާދި .5
އިމުކޮށް، އެފަދަހާދިސާތަކުގައި، ނޭޝަނަލް ޤާށް ޭބުނންވާ ވަސީލަތްތައް މަތްދިނުމަރާވައި، ޞިއްޙީ ޚިދް

ނޑުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކުރުން  . ޑިޒާސްޓަރ މެންޭޖމަންޓް ސެންޓަރުން ަކނޑައަޅާ ގިއުގަ

އްޖެއިން ބޭރަށް ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ަދށުން ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދިުނމަށް އެދޭ މީހުންނާެބހޭ ކަންތައްތަކުގައާއި، ރާ .6
 . ފޮނުވްަނޖެހޭ ބަލިމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭންުނވާ ލަފަޔާއި އެހީ ފޯރުވައިދުިނން

ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭންުނވާ މީހުން ތަމްީރނުކުރުމަށާއި، ޞިއްޙީ ޚިދްމަތުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަްށ  .7
 . ޖުރިބާ ލިބިދުިނމުގެ މަުގފަހިކޮށްދީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުންޢަމަލީ ތަމްރީނާއި ތަ

ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދްމަތް ފޯރަުވއިދެވޭ މީހުންެގ ރެކޯޑްތަކާއި، ސަރވޭލަންސަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓައި،  .8
 . ރިޕޯޓްކުރުން

 

 ސަރަޙައްދީ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

އްޔިތުންގެ ސަލާމަތް ޞިއްޙަތަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްތަކާއި، ބޭސްފަރުވާ ދިނުުމގެ ކަންތައް ހިންަގިއ ރަ .1
 . ލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުންސީބެލެހެއްޓުމާއި، ބަލިތައް ތަޙްލީލުކުރުމަށް ބޭންުނވާ ލެބޯރެޓްރީ ހިންގައި، މި ވަ

ވާދޭނެ ސްޕެޝަލިސްޓްުނގެ ޚިދްމަތް، ސަރަޙައްދީ މޯބައިލް ޓުީމގެ ޒަރީޢާއިން ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށް ފަރު .2
 . ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުވައިދިނުން

ލަތެއް ހާސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެފަދަ ރޯގާއާއި، ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުނަ ުނދިނުމަށް ކުަރންޖެހޭ މަ .3
 . ކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންމެދުވެިރވެއްެޖނަމަ، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ދޭންޖެޭހ ފަރުވާއެއްދީ، ރައް

މައިްނނާއި ޅަދަރިންގެ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އާންުމ ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބަލިތައް  .4
ވެކްސިން ދިނުމާއި، ޚާްއޞަ ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާދޭ (ކޮންޓްރޯލުކުރަުމށް ދޭްނޖެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް 

 ލަފާގެ ެގެސންޓަރ ފޯރ ޮކމިއުނިީޓ ހެލްތް އެންޑް ޑިީޒސް ކޮންޓްރޯލް) ޕްޮރގްރާމްތައްކްލިނިކްތައް ހިންގުންފަދަ 
ައިދ ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމާއި، މާޙައުލު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގެ މައްަޗށް މީހުންެގ . ުނންމަތިން ފޯރުވައިދި

 . ތެރިކަން ިއތުރުކުރުންހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޭގގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢްލޫމާތުދީ، އްާނމު ހޭލުން

ޤުދުރަތީގޮތުން ނުވަތަ އެހެްނ ގޮތަކުންވެސް ދިމާވާ ނުަރއްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްތައް  .5
އިމުކޮށް އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި، ނޭޝަަންލ ޤާރާވައި، ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްދިނުމަތް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްތައް 

ނޑުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކުރުންޑިޒާސްޓަރ ެމންޭޖމަންޓް ސެންޓަ  . ރުން ަކނޑައަޅާ ގިއުގަ



 

13 

ހޮޓާތަކާއި، ފިހާރަފަދަ ތަންތަނުގައި ވިްއކާ ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ބޯފެނުގެ  .6
 . ރައްކާތެރިކަމާއި، ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުން

އި ވިްއކާ ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ބޯފެނުގެ ހޮޓާތަކާއި، ފިހާރަފަދަ ތަންތަނުގަ .7
 . ރައްކާތެރިކަމާއި، ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުން

ލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓައި އި، ސަރވޭލަންސަށް ބޭނުންވާ މަޢްހޮސްޕިޓަލުން ޚިދްމަތް ފޯރަުވއިދެވޭ މީހުންެގ ރެކޯޑްތަކާ .8
 . ރިޕޯޓްކުރުން

 
 ޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައްއަތޮޅު ހޮސް

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތް ޞިއްހަތަށް ބޭނުްނވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ބޭސްފަރުވާ ދިުނމުގެ ކަންތަްއ  .1
 . ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަލިތައް ތަޙްލީލުކުރުމަށް ބޭންުނާވ ލެބޯރެޓަރީ ހިންގައި، ިމ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

ަމތް، އަތޮޅުގެ އެހެން ފަރުވާދޭނެ ސްޕެޝަލިސްޓުންެގ ޚިދް ޒަރީޢާއްިނ ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށް މޯބައިލް ޓީްމގެ .2
 . ރަށްތަކަށް ފޯރުވައިދިނުން

ލަތެއް ހާސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އެފަަދ ރޯގާއާއި ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުނަ ުނދުިނމަށް ކުރަނެްޖހޭ  މަ .3
 . ރުވާއެްއދީ، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންމެދުވެިރވެއްެޖނަމަ، އެކަމާބެހޭގޮތުން ދޭންޖެޭހ ފަ

މައިްނނާއި ޅަދަރިންގެ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށާއި، އާނުްމ ޞިއްހަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބަލިތައް  .4
ވެކްސިން ދިނުމާއި، ޚާްއޞަ ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާދޭ (ކޮންޓްރޯލްކުރަުމށް ދޭްނޖެހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް 

ެސންޓަރ ފޯރ ޮކމިއުނިީޓ ހެލްތް އެންޑް ޑިީޒސް ކްޮނޓްރޯލެްގ ލަފާގެ ) އް ހިންގުންފަދަ ޕްޮރގްރާމްތައްކްލިނިކްތަ
ައިދ، ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމާއި، މާހައުލު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގެ ަމއްޗަށް މީހުންެގ . މަތިން ފޯރުަވއިދިނުން

 . ދީ އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުންހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ޭގގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލާޫމތު

ޤުދުރަތީގޮތުން ނުވަތަ އެހެްނ ގޮތަކުންވެްސ ދިމާވާ ނުަރއްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި ބޭނުންވާ ޞީއްޙީ ޚިދުމަތްތައް  .5
އިމުކޮށް، އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި، ނޭޝަނަލް ޤާރާވައި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުްނވާ ވަސީލަތްތައް 

ނޑުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކުރުންޑިޒާސްޓަރ މެ  . ންޭޖމަންޓް ސެންޓަރުން ަކނޑައަޅާ ގިއުގަ

ހޮޓާތަކާއި ފިހާރަފަދަ ތަންތަނުގައި ވިްއކާ ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ބޯފެނުގެ  .6
 . ރައްކާތެރިކަމާއި، ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުން

ލޫމާތުތައް ބަލަހްައޓައި، އި، ސަރވޭލަންސަށް ބޭނުންވާ މަޢްމަތް ފޯރަުވއިދެވޭ މީހުންެގ ރެކޯޑްތަކާހޮސްޕިޓަލުން ޚިދް .7
 . ރިޕޯޓްކުރުން

 

 ޞިއްޙީ މަރްކަޒުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

ޚިދްަމތާއި އެޑްމިޓް ކުރަންޖެޭހ . ޑީ.ޕީ. މަރްކަޒުގެ ފެންވަރުގައި އޯޙީޞިއްޙީ މަރްކަޒު ހުންނަ ަރށުގައި، ޞިއް .1
މަތްތައް  ބޭނުްނވާ އަސާސީ ލެބޯރެޓަރީ ޚިދްންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމާއި، ބަލިތައް ތަޙްލީލުކުރުމަށްމީހު

 . ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
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 . މޯބައިލް ޓީމުެގ ޒަރީޢާއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިްދމަތް، ކައިރި ރަށްރަށަށް ފޯރުވައިިދންުނ .2

ްނ ފެތުރުނަ ނުިދނަުމށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، ރޯގާ އާންމު ޞިއްަޙތު ކުރިއަރުވައި، ރޯގާއާއި ަބލިމަޑުކަ .3
ކްސިނޭޝަން އަދި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުެގ ވެގެ ޞިއްޙަތާއި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި، މިައންނިާއ ޅަދަރިން

ގޭގެއަށް ، ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ިދމާވާ ިއމަރެޖްނސީ ކަންތައްތަކާބެހޭގޮތުން ބޭނުްނވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި
 . ޒިޔާރަތްކޮށް ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތުދީ، އާްނުމ ހޭލުންތެރިކްަނ އިތުރުކޮށްދިނުން

ހޮޓާތަކާއި، ފިހާރަފަދަ ތަންތަނުގައި ވިްއކާ ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ބޯފެނުގެ  .4
 . ރައްކާތެރިކަމާއި ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުން

 

 ލުގެ މަސައްކަތްތައްހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަ

ހުޅުމާލޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތަށް އެންމެ އެކަށީެގންވާ ސައެންސާއި ޓްެނނޯލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް  .1
ބޭނުންކޮށްގެން، ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުނަްނށް ބޭނުންާވ ޑޮކްޓަރީ ބޭސްފަރުވާ ދިނުމުގެ ަކްނތައް ހިންަގއި 

 . ބެލެހެއްޓުން

ންނަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިުނމަށްޓަަކއި، ބަލިތައް ދެނެގަތުމަްށ ބޭނުންާވ ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތު .2
 . މަތް ރާވައި، ހިންގައި އަދި ތަރައްޤީކުރްުނސީލަތްތަކާއި، ލެބޯރެޓަރީގެ ޚިދްވަ

ރޯލް މައިްނނާއި ޅަދަރިންގެ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، ާއންމު ޞިއްހަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ ބަލިތައް ކޮންޓް .3
ވެކްސިން ދިުނމާއި ޚާއްޞަ ބަލިބައްޔަށް ފަރުވިާދނުމަށް ކްލިންިކަތްއ (ކުރުމަށް ދޭނެްޖހޭ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތައް 

ސެންޓަރ ފޯރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލްގެ ލަފާގެ މަތިން ) ހިންގުންފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް
 . ފޯރުވައިދުިނން

 ގޮތަކުންވެސް ދިމާވާ ނުަރއްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތްތައް ޤުދްރަތީގޮތުން ނުވަތަ އެހެްނ .4
ރާވައި، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކޮށް، އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި، ނޭޝަނަލް 

ނޑުގެ ތެރެއިން ކުރަންޖެހޭ ކަްނ  . ތައްތައް ކުރުންޑިޒާސްޓަރ މެންޭޖމަންޓް ސެންޓަރުން ަކނޑައަޅާ ގިއުގަ

ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދްމަތް ފޯުރަވއިދޭ މީހުންގެ ރެކޯޑްތަކާއި، ސަރވޭލަންސަށް ބޭނުނާްވ މަޢުލޫމާތުރައް ަބލަހައްޓައި،  .5
 . ރިޕޯޓްކުރުން

 
 ނޭޝަނަލް ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް

ތު ބަލަހައްޓައި، ތެލެސީމިއާއާ ބެހޭގޮތުން ލޫމާލައި ދިރާސާކޮށް، އެކަމާބެހޭ މަޢްލަތު ބަހާ ގެގެ ތެލެސީމިއާރާއްޭޖ .1
 . ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

 . ތެލެސީމިއާ ބަލިޖެހިފައިވާ ކުދްިނނާއި، މީުހންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދްމަްތ ފޯރުވައިދިނުްނ .2
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 ހެލްތް ޕޯސްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

 . މަތް ފޯރަުވއިދުިންނރީ ހެލްތު ކެއަރގެ އުސޫލުން ޚިދްންވަރުގައި، ޕްރައިމަރަށު ފެ .1

 .އާންމު ޞިއްހަތު ރައްކާތެރިކޮށް، ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށްަޓކައި ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން .2

ގެ ސާފުތާހިރުކަން ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، ރަށުފެންވަރުގިައ، ހޮޓާތަކާއި، ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަުނގައި ވިްއކާ ކާބޯތަކެތީ .3
 . ބޯފެނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ރަށުތެރޭގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލުން

 

____________________ 
 2009 ޖުލައި 22

 


