a
ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ޑިޒައިން މަޝްރޫއުތަކާމެދު ނެރޭ
ނޫސް ބަޔާން
 26އެޕްރީލް 2022

ބޑު
ބސައިޓުގައި "ރިޔަން އިން ހަވާލުވި މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ސަރުކާރަށް ޮ
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ގެއްލުމެއް!"

ބރެއްގައި ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ކުރެހުންތައް ނިންމަން 8
ނަމުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ހަ ަ

ބންކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު ،އަޙްމަދު ޢާދިލް
ބ ު
މަސްދުވަސް ލަސްވެފައިވަނީ މި ކުންފުނީގެ ސަ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާތީ ދަންނަވަމެވެ.
ވިދާޅުވިކަމަށް ަ
ބޑްކޮށް 2021 ،އޮގަސްޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއެކުވެފައިވާ
 2021ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުކޮށްފައިވާ ދެ އިއުލާނެއްގެދަށުން ި
ބސްވުންތަކުގެ ދަށުން މި ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ  2ހޮސްޕިޓަލާއި  8ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި
އެއް ަ
ބން ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސަރވޭތައް
ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ .މި މަޝްރޫއުތައް އަވަސްކުރުމުގެގޮތުން މި ކުންފުންޏަށް އެވޯޑުކުރި ހިސާ ު
ބސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިންވާނީ ނިންމައިފައިއެވެ .މި މަޝްރޫއުތަކަށް މި ކުންފުނިން  8ޓީމެއް ހާއްސަކޮށްފައިވެއެވެ.
އެއް ަ
 8ސިއްހީ މަރުކަޒު
•

ބސްވުމުގައިވާގޮތަށް
މިއަދާ ހަމައަށް ހުރިހާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ ކުރެހުންތަކާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްތައް އެއް ަ
މިނިސްޓްރީއަށްވަނީ ހުށަހަޅައިފައިއެވެ.

 2ހޮސްޕިޓަލް
•

ބ.އޭދަފުށި ހޮސްޕިޓަލުގެ ދެވަނަ ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހެޅިތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހާ ގާތްވެފައިވަނިކޮށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ
ބދަލު ކުރުމަށް އަންގައިފައިވެއެވެ .ގްރޭޑް
ބދަލާ އެއްގޮތަށް ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ަ
ބދަލުކޮށްފިކަމާއި އެ ަ
ގްރޭޑް ލެވެލް ަ
ބދަލާ ގުޅިގެން މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުން އަލުން މުޅިން އެއްކޮށް ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭނެކަމާއި މި
ލެވެލްއަށް ގެނެވުނު ަ
ކަމަށް އިތުރު ވަގުތު ހޭދަވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށްވާނީ ގެނެސްފައިއެވެ .ހިނގަމުންދާ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މި
ހޮސްޕިޓަލުގެ ހަތަރުވަނަ ކޮންސެޕްޓް ރިވިޜަން ފޮނުވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށްވާނީ އަންގައިފައިއެވެ .ކޮންސެޕްޓް
ބދަލުތައް މި ކުންފުނިން ކޮށްދެމުން ގެންދަނީ އިތުރު އަގަކާނުލައިއެވެ.
ރިވިޜަންތަކުގައި ގެނެވެމުންދާ ަ

•

އއ.ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޯއްޗަކީ މި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރެވޭނެ ވަރުގެ ގޯއްޗެއް
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އޮގަސްޓް 2021ގައި މިނިސްޓްރީގެ
ނޫންކަން ފުރަތަމަ ކުރެވުނު ސަރވޭއަށްފަހު އެއް ަ
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ގއްލުމެއް!" –  23އެޕްރީލް 2022
ވ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި ސަރުކާރަށް ބޮޑު ެ
ވލު ި
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a
ސަމާލުކަމަށްވާނީ ގެނެސްފައިއެވެ .ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުރެހުންތައް މި
ބރުވަރީ
ބދަލުވެފައިވާކަން ފެ ު
ބނާކުރާ ގޯތި ަ
ގޯއްޗަށް ފަރުމާކޮށް ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުންތައް ހުށަހެޅީމެވެ .މި ހޮސްޕިޓަލް ި
2022ގައި މިނިސްޓްރީން އެންގުމުން އަލަށް ކަނޑައެޅި މި ގޯއްޗަކީ ކުރީގެ ގޯއްޗަށްވުރެ ކުޑަ ގޯއްޗެއްކަމަށް
މިނިސްޓްރީއަށް އެންގީމެވެ .މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތީގެ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީން ހައްލުކޮށްދޭނެކަމަށާއި ކުރިންވެސް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކާ އެއްގޮތަށް ކޮންސެޕްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާރިޗު 2022ގައި މިނިސްޓްރީން
އެންގެވުމުން ،މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންސެޕްޓް ރިވިޜަނެއް ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާގައި މިނިސްޓްރީއަށްވާނީ ހުށަހަޅައިފައިއެވެ.
ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވްކުރުން ލަސްވުން
•

ބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ އިނީޝަލް ކޮންސެޕްޓަށްފަހު މިނިސްޓްރީން ދެއްވާ ކޮމެންޓްތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ
އެއް ަ
ކޮންސެޕްޓް ރިވަޜަނެކެވެ.

•

ބއެއް މަޝްރޫއުތަކަށް އިތުރު ހަތަރު ފަހަރަށްވެސް ކޮންސެޕްޓް ރިވައިސްކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހިފައިވެއެވެ.
މިއާ ހިލާފަށް ަ

•

ބދަލުތަކެއް އެއް ފަހަރު ނުވަތަ ދެ ފަހަރު މަތިން
ބނުންވާ ހުރިހާ ަ
ބކީ ކޮންސެޕްޓަށް ގެންނަން ޭ
ބ ަ
މީގެ އެއް ސަ ަ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮންސެޕްޓްތައް ރިވިއު ކުރައްވާ ހަމައެކަނި ޓީމުން މި ކުންފުންޏާ ހިއްސާ ނުކުރެއްވުމެވެ.

•

ބއެއް ފަހަރު އޮޅިފައި ހުރުމާއި ނުވަތަ ކުރީގެ ކުރެހުމަކަށް ކޮމެންޓްކުރެވިފައިވާކަން
ކޮމެންޓްކުރެވޭ ސިއްހީ މަރުކަޒުވެސް ަ
ފާހަގަވެފައިވެއެވެ.

•

ބސްވުންތަކުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑއަޅައިފައިވާ ފަރާތަށް އީމޭލް ،ފޯނު ނުވަތަ
މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މި އެއް ަ
މެސެޖުގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ގުޅުމަކީ ދަތިކަމެކެވެ .އަދި މިހާތަނަށް މި ކުންފުނިން ފޮނުވައިފައިވާ  31ސިޓީއަކަށް މިއަދާ
ބފައި ނުވެއެވެ.
ބއް ލި ި
ހަމައަށް ރަސްމީ ޖަވާ ެ

•

ކޮންސެޕްޓް ރިވިޜަންތައް ހުށަހަޅާއިރު މި ކުންފުނީގެ ހެލްތު ފެސިލިޓީ ޑިޒައިން އެކްސްޕަރޓްގެ ސިޓީއަކާއެކު ހުށަހެޅުމަށް
ބސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ނަމަވެސް ގުޑްވިލްގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްވާނީ
މިނިސްޓްރީން އެދުމުން ،މި ކަމަކީ އެއް ަ
ކޮށްދީފައިއެވެ.

•

ބތަކެވެ.
ބ ު
ދެންނެވުނު ކަންކަމަކީ ކޮންސެޕްޓްތައް އެޕްރޫވްކުރުން ލަސްވާން ދިމާވި މައިގަނޑު ސަ ަ

މަޝްރޫއުތައް ލަސްވުން
•

ބން މި މަޝްރޫއުތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޓީމުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
ބ ު
ބން ލަސްވުމުގެ ސަ ަ
ބ ލި ު
މިނިސްޓްރީން ޖަވާ ު
އެއްކޮށް ހުއްޓެން ދިމާވެފައިވެއެވެ.

•

ބން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަވި ދުވަސްވަރު
ބ ު
 2022ޖަނަވަރީގައި ކޮވިޑް 19-އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓްގެ ސަ ަ
މި ކުންފުނީގެ އެތައް މުވައްޒަފުންތަކެއް ފައްސިވެ އަދި ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓުންނަށްވީތީ ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޓްވާން
ޖެހިފައިވެއެވެ.

•

މިކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އަދި މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ.

•

ނަމަވެސް މި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމުގައި މިނިސްޓްރީން އެންގެވިއެވެ.
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a
ބސްވުމުގެ ދަށުން
މަޝްރޫއުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމުގައި މިނިސްޓްރީން އެންގެވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އަދި އެއް ަ
ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،ކުރެހުންތަކާއި ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ނިންމުމަކީ މި ކުންފުނިން
މި މަޝްރޫއުތަކަށް ދީފައިވާ އަހަމިއްޔަތުކަން ހާމަކޮށްދޭކަމެކެވެ.
ބކަމާއެކު އެތަކެއް ފަންނީ މަސައްކަތްތަކެއް
ރިޔަންއަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ފާއިތުވެދިޔަ  24އަހަރު ތެރޭގައި ކާމިޔާ ު
ބރެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ .އަދި ނޫހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު
ބޑު އިތު ާ
ކޮށްފައިވާ އަދި ވަރަށް ޮ
ބލް ،ފަންނީ
ވިދާޅުވިކަމަށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ މި ކުންފުނީގައި ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގާ ި
ބއިންސާފުން އެޅުއްވި ތުހުމަތުތަކެވެ .އަދި މި ވާހަކަތަކަކީ މިކުންފުންޏާއި މި ކުންފުނީގެ
ބލުގައި ވަރަށް ޭ
މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ޮ
ބދުނާމުވެ ކުންފުންޏާމެދު
މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ގެއްލި ވިޔަފާރިއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާނެ ކަމެކެވެ .އަދި މިއީ ،މި ކުންފުނި ަ
ބރު ގެއްލޭފަދަ ކަމަކަށް ވާތީވެ މިކަން ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ.
މީހުންގެ އިތު ާ
ބރު ދެއްވުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު
ބދާރީވުމާއި ނޫސްތަކަށް ޚަ ަ
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަންކަމަށް ޖަވާ ު
ބޢީ ޝަޚްޞުންނާއި ޤާނޫނީ
ކަމާއިއެކު ކުރައްވަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް މިކުންފުނިން ދެކެމެވެ .އަދި ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ޠަ ީ
ބއެކެވެ.
ޝަޚްޞުންނަކީ ދަޢުވާކޮށް އަދި ދަޢުވާރައްދުކުރެވޭނެ ަ
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a
މަޝްރޫއު ނިންމަން

އިތުރަށް ހުށަހެޅި ކޮންސެޕްޓް

ކޮންސެޕްޓް އެޕްރޫވްވި

އިތުރުވާ މުއްދަތުގެ

ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް

ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް

ރިވިޜަންގެ އަދަދު ()3

ތާރީހ ް

ކްލޭމް ()4

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީހް ()5

ހުށަހެޅި ތާރީހ ް

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 14ސެޕްޓެންބަރު 2021

 22ސެޕްޓެންބަރު 2021

3

އަދި އެޕްރޫވް ނުވޭ

-

-

-

-

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

 22ސެޕްޓެންބަރު 2021

2

އަދި އެޕްރޫވް ނުވޭ

-

-

-

-

 15ސެޕްޓެންބަރު 2021

4

 14މާރިޗު 2022

-

 3އެޕްރީލް 2022

 21އެޕްރީލް 2022

18

4

 21ޑިސެންބަރު 2021

31

 7މާރިޗު 2022

 17މާރިޗު 2022

10

 6މާރިޗު 2022

-

 26މާރިޗު 2022

 26މާރިޗު 2022

0

40

 6މާރިޗު 2022

 9މާރިޗު 2022

3

 21ފެބުރުވަރީ 2022

 24އެޕްރީލް 2022

62

 28މާރިޗު 2022

19
44
15

ކޮންސެޕްޓް ރިވިޜަން

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި

އިނީޝަލް ކޮންސެޕްޓް

އިނީޝަލް ކޮންސެޕްޓަށް

ކުރި ތާރީހ ް

ފޮނުވި ތާރީހް ()1

މިނިސްޓްރީން ކޮމެންޓްކުރި ތާރީހ ް ފޮނުވި ތާރީހ ް

#

ހޮސްޕިޓަލް  /ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

1

އއ.ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް

 22އޮގަސްޓް 2021

2

ބ.އޭދަފުށި ހޮސްޕިޓަލް

 22އޮގަސްޓް 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

3

އއ.ތޮއްޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 22އޮގަސްޓް 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

4

ފ.ފީއަލި ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 22އޮގަސްޓް 2021

 3ސެޕްޓެންބަރު 2021

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

 15ސެޕްޓެންބަރު 2021

5

ހދ.މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 22އޮގަސްޓް 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

 15ސެޕްޓެންބަރު 2021

4

6

ހއ.ކެލާ ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 18އޮގަސްޓް 2021

 28އޮގަސްޓް 2021

 31އޮގަސްޓް 2021

 6ސެޕްޓެންބަރު 2021

3

 5ޖަނަވަރީ 2022

7

ނ.މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 22އޮގަސްޓް 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

 15ސެޕްޓެންބަރު 2021

3

 1ފެބުރުވަރީ 2022

-

8

ރ.އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 22އޮގަސްޓް 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

 15ސެޕްޓެންބަރު 2021

2

 27ޑިސެންބަރު 2021

27

 9މާރިޗު 2022

9

ށ.ގޮއިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 22އޮގަސްޓް 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

 15ސެޕްޓެންބަރު 2021

3

 27ޑިސެންބަރު 2021

49

 6މާރިޗު 2022

 19އެޕްރީލް 2022

 10ށ.ކަ ނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒ ު

 22އޮގަސްޓް 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 8ސެޕްޓެންބަރު 2021

 15ސެޕްޓެންބަރު 2021

4

 13ޖަނަވަރީ 2022

19

 21ފެބުރުވަރީ 2022

 8މާރިޗު 2022

ރިޔަންއިން ލަސްވި މުއްދަތު
(ދުވަހުން) ()6

 1ފީއަލި އަދި އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގެ އިނީޝަލް ކޮންސެޕްޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަ ނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަކީ  12ދުވަހެވ ެ .އެ ނޫން ހުރިހާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  10ދުވަހެވ ެ.
 2ކޮންސެޕްޓް ރިވިޜަން ހުށަހެޅުމަށް ކަ ނޑައަޅައިފައިވާ މުއްދަތަކީ  5ދުވަހެވ ެ.
 3މިއީ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ އެއް ކޮންސެޕްޓް ރިވިޜަންގެ އިތުރަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ ކޮންސެޕްޓްތަކުގެ އަދަދެވެ .ފުރަތަމަ ކޮންސެޕްޓަށްފަހު މިނިސްޓްރީގެ އެދުމަށް މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހެލްތު ފެސިލިޓީ ޑިޒައިން އެކްސްޕަރޓްގެ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށްފައިއެވ ެ .މި ދެ މަސައްކަތަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އޮރިޖިނަލް ސްކޯޕްގައި
ނަމަވެސް އިތުރު އަގަކާނުލާ ގުޑްވިލްގެ ދަށުން މި މަސައްކަތްތައްވަނީ ކޮށްފައިއެވ ެ.
 4މިއީ ކޮވިޑ ް 19-ގެ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓް ވޭވާ ގުޅިގެން މި ކުންފުނީގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފައްސިވެ އަދި ކަރަންޓީނާއި އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބެންޖެހުމުން އިތުރުވާ މުއްދަތުގެ ކްލޭމެވ ެ.
 5މި ތާރީހްގައި ކޮވިޑ ް 19-ގެ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ކްލޭމް ކުރާ މުއްދަތު ހިމަނައިފައިވާނެއެވ ެ.
 6މި މުއްދަތު ހިނގައިގެން ކޮންސެޕްޓްތައް އެޕްރޫވްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މި މަޝްރޫއުތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ރިޔަންގެ ޓީމްތަށް އެހެން މަޝްރޫއުތަކުގައި އުޅެން ޖެހުމުންނެވެ.

Page 4 of 4

