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  ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއަށާއި ،އެޗް އަށާއި.އެމް.ޖީ.އައި

  އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ، އަށާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
  : ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007އެޗް ގެ .އެމް.ޖީ.އައި

 AR27/2008: ރިޕޯޓް ނަންބަރު
 

  
  
 
 
  

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް  2007އެޗް ގެ .އެމް.ޖީ.ގެ ދަށުން ކުރެވުނު އައި )2007/4(މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު 
އަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  އެޗް.އެމް.ޖީ.ވުމަށްޓަކައި އައިފިޔަވަޅު އެޅުއް ޙީލާޞްއިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އި

ހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ،އެންޑް ފެމިލީއަށާއި
  . ގެނައުމެވެ

އޭގެ ކުރީގެ ބައެއް އަހަރުތަކާއި  ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް 2007މިރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 
މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ލާލެވިފައިވާނެކަމުގައި ފާހަގަކޮށް ތަކަށް ބަކަންތައް ބައެއްގާފައިވާ ނވަނަ އަހަރު ހި 2008 އަދި

  . ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ހެޔޮހިތުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ ހޮސްޕިޓަލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ

ގައި  www.audit.gov.mvޓް މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މިއޮފީހުގެ ވެބްސައި
 .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ
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                  އެޗް.އެމް.ޖީ.ކުރުގޮތަކަށް އައި 2.1)

 .ހޮސްޕިޓަލްގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ހޮސްޕިޓަލެވެދެ ޚިދުމަތްދޭ  ޙީއެޗް އަކީ މާލޭގައި ހުރި ސިއް.އެމް.ޖީ.އައި
ޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް އްރަރާއްޖޭގެ ލުން ދެވި އޭރުގެ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރައްވަމުން ގެން 1994

އިމާރާތް ކުރެވުނު  އެހީގައިހިލޭ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ  ދެއްވަމުން ގެންދެވި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި،
އަހަރު  5މި ހޮސްޕިޓަލް ފުރަތަމަ  .ގައެވެ 1994 އޮކްޓޯބަރމި ހޮސްޕިޓަލް ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފައްޓަވާފައިވަނީ 

ހޮސްޕިޓަލް ފެށިގެން ވަނަ އަހަރުން  2001ހިނގާފައިވަނީ ސީދާ އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ނަމަވެސް 
ލުތަކެއް ބަދަބޮޑެތި އިމާރާތަށާއި ހިންގުމަށް  ރުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރައްވައި، ހޮސްޕިޓަލުގެ އޭރު ހުރިދިވެހި ސަރުކާ

   .ގެންނަވާފައިވެއެވެ

ވަރަކަށް  14އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ  200ފައްޓަވާފައިވަނީ ގައި  1994މި ހޮސްޕިޓަލް 
ޓަލަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށް އެނދުގެ ހޮސްޕި 269 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރެވި މިހާރު މި ހޮސްޕިޓަލް

ސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހޮ ދަތިކަމުންނާއި މި ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޖާގައިގެ. ފާހަގަކުރެވެއެވެ
މުންދަނީ ސީދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އެ ގަހޮސްޕިޓަލް ހިނ. ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ

  . އިގެންނެވެގޮތުގައި ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެސް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކުރައްވަ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެމިނިސްޓްރީގެ 

ގެ ބައެއް ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު 2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1996ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  ންއި 1 ތާވަލު
ހޮސްޕިޓަލަަށް ލިބުނު  ،ދަދާއިޢަހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ  ޓަލުން ފަރުވާ ދެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދާއިހޮސްޕި އަހަރުތަކުގައި

  . ބައެއް ތަފާސް ހިސާބެވެ އާމްދަނީ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ

  ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބު 2008ން ފެށިގެން  1996:  1 ތާވަލު

 5 4 3  2  1  
1996 1998  2001  2007  2008  

  366,514  336,442  235,622  191,969 150,831 )އޯޕީޑީ(  ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދު )ހ(

  14,041  12,488  10,843  9,439  8,143 ކުރެވުނު މީހުންގެ ޢަދަުދއެޑްމިޓް  )ށ(

 380,555 348,930 246,465 201,408 158,914  ޖުމުލަ )ނ(

        

  179  184  83  71  65  ގެ ޢަދަދު  ޑޮކްޓަރުން )ރ(

  500  484  308  221  196  ގެ ޢަދަދު ނަރުހުން )ބ(

  739  562  551  406 375 ގެ ޢަދަދު އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން )ޅ(

  1,418  1,230  942  698  636 މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު )ކ(

  268  284 263  289  250 ނިސްބަތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފަރުވާދެވުނު މީހުން )އ(

            

  72.6  65.7 27.9  19.3 16.2 )މިލިޔަން ރުފިޔާ(ލިބުނު އާމްދަނީ  )ވ(

  311.1  233.1  114.01  82.3  65.5 )މިލިޔަން ރުފިޔާ(ހިނގިި ޚަރަދު  )މ(

 (238.5) (167.4) (86.07) (62.9) (49.3) )މިލިޔަން ރުފިޔާ(ދައުލަތުން ދެއްވާ ސަބްސިޑީ )ފ(

 849 693 484 429 434 ފަރުވާދެވުނު މީހަކަށްޖެހޭ އެވްރެޖް ޚަރަދު )ދ(

  ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކުރުމުގައިއޮޑިޓް .2
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ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެވުނު މީހުންގެ އެކި އަހަރުތަކުގައި އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ) ހ(ގެ ފޮޅުވަތް  1ތާވަލު 
ހާސް  235.6ގައި  2001ހާސް މީހުން،  191.9ގައި  1998ހާސް މީހުން،  150.8ގައި  1996އެއީ . ޢަދަދެވެ
  . ހާސް މީހުންނެވެ 366.5ގައި  2008ހާސް މީހުން އަދި  336.4ގައި  2007މީހުން، 

  ގައި 1996އެއީ . ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެޑްމިޓް ކުރެވުނު މީހުންގެ ޢަދަދެވެއިން ތިޔަ ) ށ(ފޮޅުވަތް 
ހާސް މީހުން  12.4ގައި  2007ހާސް މީހުން،  10.8ގައި  2001ހާސް މީހުން،  9.4ގައި  1998ހާސް މީހުން،  8.1
  . ހާސް މީހުންނެވެ 14ގައި  2008އަދި 

މުވައްޒަފުން،  636ގައި  1996އެއީ . ންނަވަނީ ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދެވެގައި ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަ) ކ(ފޮޅުވަތް 
ގައި  2008މުވައްޒަފުން އަދި  1,230ގައި  2007މުވައްޒަފުން،  942ގައި  2001މުވައްޒަފުން،  698ގައި  1998
  . މުވައްޒަފުންނެވެ 1,418

ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަހަރުތަކުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތުން ޚިދުމަތް އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ) އ(ފޮޅުވަތް 
  ގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިއްބެވި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ފަރުވާ ދެވުނު 1996އެއީ  .ދެވިފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދެވެ

ބަލިމީހުން އަދި  284އި ގަ 2007ބަލިމީހުން،  263ގައި  2001ބަލިމީހުން،  289ގައި  1998ބަލިމީހުން،  250
   . ބަލިމީހުންނެވެ 268ގައި  2008

މިލިޔަން  16.2ގައި ލިބުނު  1996އެއީ . ގައި އެވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބުނު އާމްދަނީއެވެ) ވ(ފޮޅުވަތް 
ގައި ލިބުނު  2007މިލިޔަން ރުފިޔާ،  27.9ގައި ލިބުނު  2001މިލިޔަން ރުފިޔާ،  19.3ގައި ލިބުނު  1998ރުފިޔާ، 

 .މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 72.6ގައި ލިބުނު  2008އަދި މިލިޔަން ރުފިޔާ،  65.7

މިލިޔަން ރުފިޔާ،  65.5ގައި ޚަރަދުވެފައިވާ  1996އެއީ . ގައި އެވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ހިނގާފައިވާ ޚަރަދެވެ) މ(ފޮޅުވަތް 
ގައި  2007މިލިޔަން ރުފިޔާ،  114.01ގައި ޚަރަދުވެފައިވާ  2001މިލިޔަން ރުފިޔާ،  82.3ގައި ޚަރަދުވެފައިވާ  1998

މިތާވަލުން އެންމެ . މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 311.1ގައި ޚަރަދުވެފައިވާ  2008މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި  233.1ޚަރަދުވެފައިވާ 
ވަނަ  2008ރުފިޔާއިން  މިލިޔަން 233.1ހިނގި  ގައި 2007އާދަޔާ ޚިލާފުގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚަރަދު 

  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ގާތްގަޑަކަށް 2007މިއީ . ން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާތީއެވެޔަމިލ 311.1އަހަރު 
ސުވާލު އުފެދޭ  ވުމެއްތޯގެކަމަށާއި މިހާބޮޑު އިތުރުވުމެއް އެއްއަހަރުގެ ތެރޭގައި އައިސްފާވާތީ މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި އިތުރު 23%

  .ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގައި އެވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެން ހިނގާ ޚަރަދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެވޭ ) ފ(ފޮޅުވަތް 
ރުފިޔާ، މިލިޔަން  49.3 ހޭދަކުރެވިފައިވަނީދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ގައި ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި  1996މިގޮތުން . ސަބްސިޑީއެވެ

  މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި 167.4ގައި  2007މިލިޔަން ރުފިޔާ،  86.07ގައި   2001މިލިޔަން ރުފިޔާ،  62.9ގައި  1998
ން ޔަމިލި 71ން ރުފިޔާ ޔަމިލި 167.4ގައި ލިބުނު ސަބްސިޑީ ކަމުގައިވާ  2007މިއީ  .މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ 238.5ގައި  2008

މަތީ އަދަދެއް ކަމަށާއި، މިފަދަބޮޑު  %43ގެ ސަބްސިޑީއަށް ވުރެން  2007ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައިވާ ސަބްސިޑީއެއްކަމާއި، މިއީ 
  .ސުވާލު އުފެދޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ ތުރުވުމެއް ދެމެހެއްޓެވިދާނެކަމުގެއި

ހަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ކޮންމެ އަލަ ޚަރަދަށް ބަލާއިރު، އެގާފައިވާ ޖުމްނގައި އެވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކު ހި) ދ(ފޮޅުވަތް 
ގައި  2001ފިޔާ، ރު 429ގައި  1998ރުފިޔާ،  434ގައި މީހަކަށް  1996އެއީ . ގާފައިވާ ޚަރަދެވެނމީހަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ހި

ގަޔާއި  2007ދައްކުވައިދެނީ މިޚަރަދު މިއިންވެސް . ރުފިޔާއެވެ 849ގައި  2008ރުފިޔާ އަދި  693ގައި  2007ރުފިޔާ،  484
  .ގައި ބޮޑުވެފައިވާ މިންވަރާއި، މިރޭޓްގައި މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޚަރަދުތަކެއް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމެވެ 2008
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   ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ 2.2) 

ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް  ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ހޮސްޕިޓަލުންހޮސްޕިޓަލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ 
މާރާތްތައް ކުރަންޖެހިގެން އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލިބިފައިވާ ޖާގަ ކުޑަވެ އިތުރު އި

 ހޯއްދަވާ މިގޮތަށް އިމާރާތް ކުރުމުގައި ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ނަމަވެސް. ކުރަމުން ގެންދަވާފައިވެއެވެއިމާރާތްތައް އިތުރު
ކުރެވުމުގެ ބަދަލުގައި ބޮޑަށް ބައްލަވައިގެން ދިގުމުއްދަތަކަށް ޕްލޭން  މިންވަރަށް ދާނޭމީހުންގެ ޢަދަދުތައް ގިނަވެގެން 

އިމާރާތްތައް  ދި ރަނގަޅަށް ޕްލޭން ނުކުރެވިއަ. ފާހަގަކުރެވެނީ ވަގުތީ ހައްލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިމާރާތްތައް ކުރެވިފައިވާތަނެވެ
ބީލަމަށް ލައްވަންޖެހޭ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ބީލަމަށްލުމުން  ،ކުރަން ފެށުމަށް ފަހު އެ އިމާރާތުގެ ކުރެހުމަށް ބަދަލުގެންނެވުމާއި

އް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައި ސަބަބުތަކަށްޓަކަމިފަދަ  ،ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުވާފައިވުމާއިރެކެންވެގެން 
މިގޮތުން ކުރެވިފައިވާ . ކުރެވެއެވެދިގުލާ ކަމުގައި ފާހަގަ ތާރީޚަށް ނުނިމުމާއި، މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި، މަސައްކަތް 

   .މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

  އިމާރާތެއް ނިމުނުތާ މާފަހުން ލިފްޓެއް ހަރުކުރުންބުރި ހަތަރު  .1

އަހަރު ކުރިން އިމާރާތް  8ޓަކައި މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ށްހޮސްޕިޓަލުން ދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަ
ރުފިޔާ  މިލިޔަން 1.5 ޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައަޅައި،ވަކިން ލިފްގެ އިމާރާތުގައި ރައްވާފައިވާ ޕްރައިވެޓް ވޯޑްކު

މިލިފްޓް  ވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސްހަރުކުރައްވާފައިގެ ޖެނުއަރީގައި  2009ޚަރަދުކުރައްވައިގެން މި އިމާރާތުގައި ލިފްޓެއް 
ލިބިފައި މި ލިފްޓްގެ މޯޓަރ ހައުސްގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއަރކޯން ކަމާއި، އެއީ ނުކުރެވޭއަދިވެސް ބޭނުން 

   .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެކަމުގައި ނުވާތީ

ފުންޏަކާއި ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ރާއްޖޭގެ ކުން 2މިއީ އެއްމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މީގެ އިތުރުން 
އަދި މީގެ އިތުރުން ލިފްޓް ގޮޅި ހެދުމާއި ސްވެރޭޖް ލައިން އަދި ފަޔަރ ހޮޅިތައް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، 

 ވެސްވާކަމަށް ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައި 3ސް ތަފާތު ބަދަލުކުރުންވެ
  .ބައިބައި ކުރެވިފައިވާ މިންވަރެވެ މިމަސައްކަތްއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  2ތާވަލު . ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ

  ބައިބައި ކުރެވިފައިވާގޮތް  ުއިތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދޓު ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ލިފްޓު ގޮޅިއެއް ލިފް:  2 ތާވަލު

  ކުރެވުނު މަސައްކަތް
  މަސައްކަތް ނިމުނު

  ތާރީޚް    
  ޢަދަދު

  488,255  17/10/2007  ލިފްޓް ގޮޅި ހެދުން
  125,800  10/11/2007  ސްވެރޭޖް ލައިންތައް ބަދަލުކުރުމަށް

  262,596  04/12/2007  ބޮޑުކުރުންލިފްޓްގެ ޖާގަ 
  58,600 24/02/2008  ލިފްޓް ސަރަހައްދުގަައިވާ ފަޔަރ ގޮޅި ބަދަލުކުރުން

 483,957 01/07/2008  ލިފްޓް ގަތުން

  16,895  11/12/2008  ލިފްޓް ގޮޅީގެ ދޮރު ހެދުން
 70,675  18/02/2009  ލިފްޓް ހަރުކުރުން

  1,506,778   ޖުމުލަ
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  ދޮރުގެ ރޯލަރ ޝަޓަރ ހަރުކުރުން 7ހޮސްޕިޓަލް ބޭރުގައި އިލެކްޓްރިކް ގޭޓަކާއި، އެތެރޭގައި  .2

ދޮރެއްގައި ޝަޓަރ  7ވަނަ އަހަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ  2007ހޮސްޕިޓަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި 
ޖުމުލަ  ރުކުރުމަށްޝަޓަރ ހަ ދޮރުގައި  7މިގޮތުން. ހަރުކޮށް އިލެކްޓްރިކް ގޭޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ

ހަރުކުރެއްވި ފަހުން މި ޝަޓަރތައް . ވެއެވެެއިފަށްރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮ 386,200
  . ގެ ސަބަބުން މިހާރު ބޭނުންނުކުރެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެގިނަދުވަސްވުމު ކުރަންނުޖެހި ބޭނުންއެއްގަޮތަކަށްވެސް 

ބީލަމަށް ގައި  2007އޮކްޓޯބަރ  28 މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި
އެޗްގައި އިލެކްޓްރިކް ގޭޓެއް ހަރުކޮށް .އެމް.ޖީ.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އައި 120ގައި  2008ފެބްރުއަރީ  ލައްވައި،

 2009 މެއިނަމަވެސް  ޙަވާލުކުރެވުނު ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއިރުފިޔާއަށް  މިލިޔަން 1.2ގާޑްޕޯސްޓެއް ހެދުމަށް ޖުމުލަ 
އެ މަސައްކަތް މުޅިން  ،އަހަރު ދުވަސް ފާއިތުވިއިރުދޮޅު ށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނުތާ ގާތްގަނޑަކަގެ ނިޔަލަށް 

ލަސްވެފައިވަނީ މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިނަށް ގެނެވުނު ބޮޑަށް  މިހާމި މަސައްކަތް . ނިމިފައިނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
  . ބައެއް ބަދަލުގެ ސަބަބުންނެވެ

  ޖާގަ ބޮޑުކުރުން ގެ" ސްޓެރަލައިސިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓު" އާއި "ރީލޯންޑް" .3

މަސައްކަތެއްގެ  2ގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަފާތު ލައިސިންގ ޑިޕާޓްމަންޓުސްޓެރަލޯންޑްރީ މަރާމާތު ކުރުމާއި 
ރުފިޔާ  މިލިޔަން 2.03މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ  2މި  .ޙަވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއި 

 ރުފިޔާ 173,000ޓެންސީއަށް ޖުމުލަ ކޮންސަލް ތުގެމަސައްކަ 2އަދި މި  .ކުރައްވާފައިވެއެވެމެންޓް އެގްރީ
ހޮސްޕިޓަލުން ފެންނަން  ލިޔެކިޔުންތައްމަސައްކަތަށް ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާގެ ނަމަވެސް . ންޖެހިފައިވެއެވެކުރަޚަރަދު

. ޚަރަދުކުރައްވާފައިވަނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެޙަޤީޤަތުގައި ކޮންސަލްޓެންސީއަށް ނެތުމުން 
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނުއިރު ކޮންސަލްޓެންޓުންނަށް ދިނުމަށް  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ފެންނަން އޮތީކޮންސަލްޓެންސީ 

ންސަލްޓެންޓުންގެ ލަފާގެ މަތިން ގުނަ އިތުރު ޢަދަދަދެއްކަމާއި މި ޢަދަދު މިހާ ބޮޑުވެފައިވަނީ ކޮ 5ކަނޑައެޅި ޢަދަދަށްވުރެ 
 2008ފެބްރުއަރީ  20މަސައްކަތްވެސް  2މި  .ލޫމާތު ލިބެއެވެއުޑިޒައިނަށް ބަދަލުގެނައުމުން ކަމުގައި މަ މަސައްކަތުގެ

 ދެންހުރިދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމުމަށާއި  70ގައި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ މީގެ ތެރެއިން ލޯންޑްރީ މަސައްކަތް 
މަސްދުވަސް  11ގެ ނިޔަލަށް  2009ޖެނުއަރީ  14ނަމަވެސް . ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ 85މަސައްކަތް 
ކަތުން މަސައް ،ޑީގެ.އެސް.އެސް.ސީ އިން ސައްތަ ކަމާއި 60 ނިމިފައިވަނީ ލޯންޑްރީގެ މަސައްކަތުން ވީއިރުވެސް

މަސައްކަތުގެ ޑިޒައިން  ލަސްވެފައިވަނީމެ ބޮޑަށް އެންމަސައްކަތްވެސް  2 މި. އިންސައްތައެވެ 40ނިމިފައިވަނީ 
   .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ބުންބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަ

  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ދެބުރި އިމާރާތްލެބޯޓްރީ  .4

 2007އޮގަސްޓް  7ދުވަހު ޓެންޑަރކޮށް  ވަނަ 20މެއި  2007މަސައްކަތް  އަށް އިތުރުކުރެވޭ ދެބުރި އިމާރާތުގެޓްރީލެބޯ

 ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާއިރުފިޔާއަށް  މިލިޔަން 2 ނިންމުމަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސް 6ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  
 70މަސައްކަތުން ނިމިފައިވަނީ  މަސްދުވަސް ވީއިރުވެސް 19 އަށްޖެނުއަރީ  2009ޙަވާލުކުރެވުނު ނަމަވެސް 

 ހެދުމަށް ފަންގިލާ 1މަސައްކަތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އިތުރު ލަސްވެފައިވަނީ  މިހާމިމަސައްކަތް  .ސައްތައެވެއިން
އި ސްކޭން މެޝިނެއް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް އަ.އާރ.އެންމެ ތިރިއަށް ހުރި ބައިގައި އެމްނިންމުމުންނާއި، 

 .ކަމުގައިވާތީއެވެމެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން
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  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ،ވީމާ

ން ގަސްދުކުރާގޮތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް، އްވައިމާރާތްކުރުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ރާއްވަވާއިރު އިމާރާތް ބޭނުންކުރަ
މަސައްކަތް ފެށުމާއި، އޭގެފަހުން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ކޮށްގެން އިމާރާތް ޑިޒައިންއަދި އެކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ލަފާޔާއެކު 

އެއީ ބަޖެޓްކުރެވޭ . މަސައްކަތް ރޭއްވެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެކުރައްވައިގެން  މަދު ންނަ ބަދަލުތައް ވީހާގެ
ލަސްވެ އް މިފަދަ މަސައްކަތްތައަދި  .މަށްޓަކައެވެވުޚަރަދުގެ ތެރޭގައި އަދި ގަސްދުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމެ
 މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި، އިފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަޚަރަދުބޮޑުވެގެން ދިއުމުން، މިކަމުގައި ބަޔަކު ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭކަމަށް 

މިފަދަ މަސައްކަތްތައް  ވެސްތަންފީޒު ކުރެއްވުމަކީ ގަޅަށް ކޮންޓްރެކްޓްނރަ އްވައި،ކޮންޓްރެކްޓަރާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރަ
  .ހެޔޮގޮތުގައި ނިންމުމަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



8 

 ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ބައޯމެޑިކަލް އިކްއިޕްމަންޓާއި އެހެން ތަކެތި  2.3)

  ބައޯ މެޑިކަލް ގަތުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް. 1

އެކިފާޑުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ 
ކަންތައްތައް ތިރީގައި ފާހަގަކޮށްފައި  މައިގަނޑުމިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު . ފަދަ ތަކެތި ގަތުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައެވެމެޝިން 
  . އެވަނީއެވެ

ގެނެވޭ ބައެއް  ބްރޭންޑް ކަނޑައެޅުމާއި،ތަކެތީގެ  ގަންނަންބޭނުންވާ ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި،ހޯއްދަވަން  .1
ބަހައްޓާނެ ތަނަކާއިމެދު  ގަންނަން އޯޑަރުދޭ ތަކެތި ތަކެއްޗަކީ ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންއަށް ނުފެތޭ ތަކެއްޗަށްވުމާއި،

ގެ މަރުހަލާ ބީލަމުނުން ނުކުރެވުމާއި، މުން އެފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ނުބެހެއްޓިގެން ބޭވިސްނާ ގެނައުނުގަޅަށް ނރަ
  .ކުރެވެއެވެނެތުމާއި މިފަދަ ކަންކަން ފާހަގަފައިސާ  ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ތަކެތި ހޯދޭނެލަސްވުމާއި،  ތަކުގައި

ގެނެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރަން އިރުޝާދުދެވިފައިވާ ވަރަށްވުރެން ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭކަމާއި، މިހެންމިކަން ދިމާވަނީ  .2
އާނުކުރެވޭތީ  ،ބަދަލުކޮށްއަވަހަށް ހަލާކުވާ މެޝިންތައް ބާވެ ބޭނުންވާވަރަށް މިފަދަ މެޝިން ހޯދިފައިނެތުމުންނާއި، 

  . ކުރަމެވެކަމުގައި ފާހަގަ

 ގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓިގެން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުންނނެތުމުގެ ސަބަބުން މެޝިންތައް ރައެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ފަންނީ   .3
ތަނުގެ ބޭނުންތަކަށް ޚަރަދު ބޮޑުވާކަމާއި، ތަކެއްޗަށްކުރެވޭ ސަބަބުން  އޭގެމަރާމާތު ކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ވަރަށް ގިނައިން
ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވޭ  ނުހުންނަކަމާއި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ތައް ހޯދިފައިމެޝިންފުދޭ ވަރަށް 
 .ކުރެވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަ

ގަޅަށް ޕްލޭންކޮށްގެން ހޯދާފައި ނުބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެއް މެޝިނުން ނމެޝިންތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ޕާރޓް ރަ .4
ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެން ދިގުމުއްދަތުގައި އާކޮށް އަނެއް މެޝިނަށް ލައްވަންޖެހުމާއި، މެޝިން  ގެންތަކެތިނަގައި
އެއާ  ހެދުން ހުއްޓާލުމުން ސްޓްޕާއުފައްދާ ފަރާތުން އޭގެ ސްޕެއަރ ތަކެތި ،ނާއިބޭނުންކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުންއެތަކެތި 

މިކަމުން ފައިސާ އިސްރާފުވުމާއި، ބޭނުންކުރާ ، ތި ބޭނުން ނުކުރެވުމާއިޖެހި އަދި އެތަކެނުގުޅޭ ސްޕެއަރޕާޓް ގަންނަން
  .މެޝިންގެ މޮޑެލްއާ ގެނެވޭ ތަކެތީގެ މޮޑެލް ދިމާނުވުންފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ގާއިމުކުރެވިފައި  އްތަކެތި ބަލަހައްޓައި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގޭނެ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ ވާރކްޝޮޕެ .5
  . ނެތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިހާގިނަ މުހިންމު ތަކެތި ގެންގުޅޭއިރުވެސް މިތަކެތި އެސެޓްސް ރަޖިސްޓްރީއެއްގައި ހިމަނައިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި  .6
ގަޅަށް ނސްޓަރ ރަމަތީގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ގިނަމައްސަލަތަކަކީ އެސެޓްސް ރަޖި. ނުބަލަހައްޓާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ނުގެންގުޅޭކަމުންނާއި،  "މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއް އެސެޓްސް"ބަލަހައްޓައި، މިތަކެތި ބާވެ ހަލާސްވުމުން ބަދަލުކުރެވޭނެ 
މިފަދަ ރަޖިސްޓަރ އެއް . ތަކެތި ބަލަހައްޓާ މަރާމާތުކުރާ ޕްލޭނެއްވެސް ނުގެންގުޅޭކަމުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވައިގެން  92އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  އަށެއްކަނެތުމުން ވޭތުވެދިޔަ ބަލަހައްޓަވާފައި 
  . ދެނެގަންނަން އެނގެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެގަޅަށް ނހޯއްދަވާފައިވަނީ ކޮންތަކެއްޗެއްކަން ރަ
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ގައި ހުންނަ ކޮންމެވެސް ހޮސްޕިޓަލަކުން ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގަންނަ ހުރިހާ މެޝިނެއްހެން ގަންނަން ޖެހެނީ ރާއްޖޭ .7
ނާ ސީދާ ވާހަކަ އެއްގެ ދަށުންކަމުންނާއި، ތަކެތި އުފައްދާ މީހުން" ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން"ކްލިނިކަކުން ހޯދާފައިވާ 

  . ދެކެވޭނެ ފުރުސަތެއްނެތި ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ތަކެތި ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ބައެއް ، ފައިހުރިހޯދިމިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން، ހޮސްޕިޓަލަށް 
  .ތަކެތީގެ ޚުލާސާއެއް ތިރީގައި ހިމަނާލަމެވެއެބަހުރިކަމުން، އެ 

 ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ތަކެތި  .2

ތި ބޭނުންކުރުމަށް އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ހޯދިފައިވާ ބައެއް އިކްއިޕްމަންޓްގެ ތެރެއިން އެތަކެ 3ތާވަލު 
މީގެ ތެރެއިން އެންމެ . ވެތަކެއްޗެ ނުކުރެވޭބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާޓްސް އާއި ކޮންސިއުމަބަލްސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބޭނުން

 އެއް" ކާރލް ޒެއިޝް ރެޓިނަލް ފައިބަރ އެނަލައިޒަރ" ގައިވާ ) ޅ(ފޮޅުވަތް  ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެނީލާފު އާދަޔާޚި
ބަންދުކޮށްފައިވާ ފޮށިން އެނަގާ ބަލާ ޗެކްވެސް ކޮށްނުލާ ބެހެއްޓުމަށްފަހު މާފަހުން އެބޭނުން  އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބުމުން

ވާ އެތި ނޫންކަން އެނގުނުކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުން މިވަނީ އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރަންވެގެން ނެގުމުން ގަނެގެން ގެނެވިފަައި
މިހާރު ދޭން ށްމެޝިން ސަޕްލައިކޮ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާފަރާތުން  ވިއްކި މި މެޝިން. ނެކެވެދައްކާ މެޝިރިޕޯޓުތަކުން 
ނަމަވެސް މެޝިން ހޯދި އަހަރު މެޝިން ބޭނުން ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެ  ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، ވާއެއްބަސްވެފައި

 ގާފައިވާ ޚަރަދެއްނހި އަހަރުގައި މި މެޝިން ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދަކީ މިކަމުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން
ށް ބަހާލެވިގެން ކާކު ކޮން މަސައްކަތެއްކަން ކުރަންވީ ގަޅަނހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްތައް ރަ މިއީ. ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

    .ބަޔާން ކުރެވިފައިނެތި މިފަދަ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެލިޔުމުން ރަނގަޅަށް 

  )ގެ ނިޔަލަށް 2008(ތަނަށް އަލަށް ގަނެވި އަދި ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރި ތަކެތި :  3 ތާވަލު

 2  1  

  ހާލަތު  ތަކެތީގެ ނަން  ހ

  އަހަރު ވަންދެން ބޭނުން ނުކޮށް ބެހެއްޓިފައި 2  ސްޓީމް ސްޓެރިލައިޒަރ   ށ

  ސްޕެއަރ ނުލިބިގެން ނުހިންގިފައި  ހެމެޓޯލޮޖީ 2100އީ .ސިސްމެކްސް އެކްސް  ނ

  ކޮންސިއުމަބަލްސް ނުލިބިގެން ނުހިންގިފައި  ޖީ މެޝިން.ބީ.އޭ  ރ

  ކޮންސިއުމަބަލްސް ނުލިބިގެން ނުހިންގިފައި  ޖީ މެޝިން.ސީ.އީ  ބ

  ކާރލް ޒެއިސް ރެޓިނަލް ފައިބަރ އެނަލައިޒަރ  ޅ
  ފޮށިން ކަނޑާލުމުން މިއީ އަދި ބޭނުންވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ އެތި 

  ނޫންކަމުން ބޭނުން ނުކުރެވިފައި

  ޕޭޝަންޓް މޮނިޓަރ  ކ
މަސައްކަތް ޕެރެމީޓަރ މަދުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅަށް  1

  ނުކުރޭ
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  ) ގެ ނިޔަލަށް 2008( ތަކެތިނުން ނުކުރެވޭ އަދި ގިނަ ދުވަސްވީ ބޭހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޝިންތަކާއި، :  4ތާވަލު 

  
  4 3  2  1  

  ހުރި ޢަދަދު  ބޭނުންވާ ޢަދަދު  މެޝިންގެ ނަން  #
 ބޭނުން ކުރެވޭ
  އަދަދު

 ބޭނުން ނުކުރޭ
  އަދަދު

  1  1  2  2 އެކްސްރޭ މެޝިން ހ
  1  1  2  2  ޕޯޓަބަލް އެކްސްރޭ މެޝިންށ
  1  0 1  1  ފްލޮރޮސްކޮޕީ ޔުނިޓް ނ
  1  0 1  1  ޖީ މެޝިން.ޕީ.އޯ ރ
  1  0 1  1  ޓީ މެޝިން.ސީ ބ
  2  0 2  1  ސްކޭން ޕްރިންޓަރ. ޓީ.ސީ ޅ
          
  0  0 0  1  އާރ އައި.އެމް  ކ
  0  1 1  1  މެމޮގްރަފީ މެޝިން އ
  0  3 3  3  ޖީ މެޝިން.އެސް.ޔޫ ވ
  0  1 1  1  )އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ހުރި(އާރމް .ސީ މ
  

ހަލާކުވެ، ށް ގައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރައެޗް.އެމް.ޖީ.ގެ ނިޔަލަށް އައި 2008އިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންވަނީ  4 ތާވަލު
މިފަދަ ތަކެތި ން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އި )4(ކޮލަމް . ކެވެމެޝިންތަ ވެފައިވާ އަދި ބާވެ ގިނަ ދުވަސް

ހުރި އެތަކެތި ވަޑައިގަންނަވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު ފެނިން އި )3(ކޮލަމް . ޢަދަދުތަކެވެކަމަށްބެލެވޭ ހުންނަންޖެހޭ 
އިން  )1(އަދި ކޮލަމް . ވަޑައިގަންނަވަނީ މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޢަދަދެވެފެނިިއިން  )2(ކޮލަމް . ޢަދަދުތަކެވެ

ތިރީގައި އެވަނީ  .ހާލަތުގައި ހުރި ތަކެއްޗެެވެވަޑައިގަންނަވަނީ ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ފެނިި
  .ބައެއް ތަފްޞީލެވެމީގެ 

. ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި މެޝިންތަކެވެއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެކްސްރޭ ނެގުމަށްޓަކައި ) ށ(އަދި ) ހ(ފޮޅުވަތް 
ޕޯރޓަބްލް މެޝިން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން  1ގައިވާ ) ށ(ފޮޅުވަތް  ،މެޝިނާއި 1ގައިވާ ) ހ(މީގެތެރެއިން ފޮޅުވަތް 

 2 ހުޅުވުނުއިރު ހޯދިފައިވާހޮސްޕިޓަލް އަހަރުކުރިން  14މީގެ މެޝިނަކީ  2ބޭނުންނުކުރެވޭއިރު، މިހާރު ބޭނުންކުރައްވާ 
  . ވެމެޝިނެ

 2009ނަމަވެސް . ވަނަ އަހަރު ހޮސްޕިޓަލަށް ހޯދިފައިވާ ފޮލޮރޮސްކޮޕީ ޔުނިޓެވެ 2008ގައި އެވަނީ ) ނ(ފޮޅުވަތް 
  . މިޔުނިޓް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެފެށުނުއިރުވެސް 

ނަމަވެސް މި މެޝިން . ޖީ މެޝިނެވެ.ޕީ.އިން ދައްކައިދެނީ ދަތުގެ އެކްސްރޭ ނެގުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި އޯ) ރ(ފޮޅުވަތް 
  . އަހަރުދުވަހުވެސް މި މެޝިން ބޭނުންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ 2ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިޔަ 
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އޭގެ . މަސްދުވަހުއެވެ 5ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ  2007ކުރެވިފައިވަނީ ޓީ ސްކޭން މެޝިން ބޭނުން .ސީގައިވާ ) ބ(ފޮޅުވަތް 
ޓީ ސްކޭން .ފަހުން ތަފާތު އެކިއެކި މައްސަލަތައް ޖެހި މި މެޝިން ވަނީ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައިކަމާއި، މި މޮޑެލްގެ ސީ

މި މެޝިން އުފެއްދި އިންޑިއާގެ މެޝިން އުފެއްދުން ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމާއި ސްޕެއަރވެސް ދެން ލިބެން ނުހުންނާނެކަމަށް 
ވަަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އެކަނިވެސް  2009. އެޗް އަށް އަންގާފައިވެއެވެ.އެމް.ޖީ.ވަނަ އަހަރު އައި 2007ކުންފުނިން 

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް މި މެޝިން ބޭނުން ކުރެވޭ ހާލަތަކަށް  324,625 މި މެޝިންގެ މަރާމާތަށް ޖުމުލަ
ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް .ޑީ.އަދިވެސް ގެނެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެން ދާންޖެހިފައިވަނީ އޭ

ޓީ ސްކޭންގެ .ޓީ ސްކޭން ޕްރިންޓަރ ހަލާކުުވުމުގެ ސަބަބުން ސީ.ގައިވާ ސީ) ޅ(އަދި ފޮޅުވަތް . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ޓީ ސްކޭން .ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރާ ސީ. ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައެވެހޮސްޕިޓަލުގެ ކަމަށް ނަތީޖާތައް ޕްރިންޓް ނުކުރެވޭ

ސީގެ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމުގެ ދަށުން އެތެރެކޮށް މަރާމާތާއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައްވެސް .ޑީ.އެމް.މެޝިނަކީ އޭ
  . ނުކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ ވީއެފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މެނު

ސަބަބުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެން އައި ސްކޭން މެޝިނެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ހޯދިފައިނުވުމުގެ .އާރ.ގައިވާ އެމް) ކ(ތް ފޮޅުވަ
ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށްވެސް .ޑީ.ދާންޖެހިފައިވަނީ އޭ

އައި ސްކޭން ގެ ޚިދުމަތް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތަޢާރަފުކުރަން .އާރ.އެމް. ގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެދަތުރުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމު
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އިމާރާތެއް ތައްޔާރު ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި ނަމަވެސް މެޝިނެއް ހޯދުމަށް ބީލަމަށްލީފަހުން 

 . މެޝިނެއް ގަނެވޭވަރު ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ މަސްދުވަސް ވެފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް 7މިހާތަނަށް 

އަހަރުވެފައިވުމާއިއެކު ސްޓޯރުގައި އެ މެޝިނަށް ބޭނުންވާ ފިލްމް ނެތުމުގެ  14މެމޮގްރަފީ މެޝިނަށް ގައިވާ ) އ(ފޮޅުވަތް 
ސަބަބުން މީގެ އިތުރުން މިމެޝިންގެ ކެސެޓްތައް ގިނަދުވަސްވުމުގެ . ސަބަބުން ބޭނުމެއް ނުކުރެވެއެވެ

 .ބަދަލުކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ

ޖީ .އެސް.އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރައްވާ މެޝިނެއް ކަމަށްވާ ޔޫއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ) ވ(ފޮޅުވަތް 
 "ލަރޑޮޕް"މެޝިން ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް މި މެޝިން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  3މެޝިންގެ 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން މި  ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ކަރުދާސްއަދި މި މެޝިންގެ ރިޕޯޓް . މެޝިންގައެވެ 1ހަރުކުރެވިފައިވަނީ 
 .ޓެސްޓް ތަކުގެ ނަތީޖާތައް ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ދިނުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އާރމް ބޭނުންކުރެއްވި .ސީ 1އޮޕަރޭޝަން ކުރުމަށްޓަކައި ތިއޭޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިގަންނަވާ އިން ފެނިވަޑަ) މ(ފޮޅުވަތް 
ނަމަވެސް މި މެޝިނުން ދައްކާ މަންޒަރުތަކުގެ ފޯކަސް ގެއްލިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމާއި މިއީ މެޝިން 

  .އެކިއެކި ރިޕޯޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެބޭނުންކުރަން ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ކަމުގައި ހޮސްޕިޓަލުގެ 
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  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ،ވީމާ

އެކުލަވާލައި ފުރިހަމަކޮށް، މެޝިންތައް ހުރިތަންތަން ފާހަގަކޮށް، މި " އެސެޓް ރަޖިސްޓަރ"މިހާރުން މިހާރަށް   .ހ
  މެޝިންތައް ބެލެހެއްޓެވުން ހަމައަކަށް އެޅުވުން،

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ހައްދަވައިގެން އޭގެ ދަށުން މެޝިންތައް އާކޮށް، ބަދަލުއެއް " އެސެޓްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން"  .ށ
  މިހާރަށްވުރެން ރަނގަޅަށް ރޭވިގެން ހިންގުން،

  ން،ށް، އެތަނަށް ފަންނީ މީހުން ހޯއްދެވުތަކެތި ބަލަހައްޓައި މަރާމާތު ކުރާ ވާރކްޝޮޕްތައް ގާއިމުކޮ  .ނ

ބޭނުންވާ ތަކެތި ފާހަގަކުރުމާއި، ތަކެތި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކޮށް، މި ސްޕިޓަލަށް ބައްލަވައިގަންނަން ހޮ  .ރ
   އަދި މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ޖަވާބުދާރީ ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރެއްވުން،

  .ލިބޭތޯ ބެއްލެވުން، މިއެވެ ބޭނުންވާ މުހިންމު މެޝިންތައް ފާހަގަ ކުރައްވައިގެން އެތަކެތިމިހާރުން މިހާރަށް   .ބ
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               ްމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައ 2.4)

  ހޯދުމާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން މުވައްޒަފުން. 1

ވަރަށް އަވަހަށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، :  މުވައްޒަފުން ލެއްވުމާއި މުވައްޒަފުން ވަކިކުރެއްވުން
އެހެންކަމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ހުރިބޭފުޅުން ލިބުން އުނދަގޫކަމަށާއި، އަދި މިވަރަށް މުވައްޒަފުން 

ހޯދައިގެން މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާ  ރަދު ބޮޑު ކަމެއްކަމަށާއި، އަދި ވަކިވާ މީހުން ވަކިކުރުމާއި އަލަށްބަދަލުވުމަކީ ވަރަށް ޚަ
  . ރިތަ ކުރުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެކަމުގައި އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެގެނެސް، ތަނަށް ފަ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ދެއްވުމުގައި ބޭންކަށް މުސާރަ :  ދިނުން ސާރަމުނަގުދު ފައިސާ އިން 
މިގޮތުން ކޮންމެ މަހަކު ގިނަ ޢަދަދަކަށް . ޖަމާކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މުސާރަ ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ނަގުދު ފައިސާއިންނެވެ

ގެން، ގޮނޑި ގޮނޑީގައި މުވައްޒަފުން އަތުރާ ނަގުދު ފައިސާ ގެނެސް ކޮންމެ މީހެއްގެ މުސާރަ ސިޓީ އުރައަކަށްލައި
ވަރަށް ބައިތިއްބައިގެން އެމީހުންނަށް އެ ފައިސާ ބައްސަވައިގެން މުސާރަ ދެއްވަމުން ގެންދަވާކަމާއި، މިއީ ވަރަށް ބުރަ އަދި 

މިހެން މިކަން މިކުރެވެނީ . ހިސާބުތަކަށް އޮޅުން އަރާކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ އޭގެ ސަބަބުންކަމެއްކަމާއި،  ނުރަނގަޅު
ތީކަމާއި، އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އެޗް ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ.އެމް.ޖީ.މުވައްޒަފުން އައި ބިދޭސީމުސާރަ ލިބޭ ވަރަށްގިނަ 

  . ބޭންކުތަކަށް ނުގޮސް މުސާރަ ނެގުން ކަމުގައިވާތީއެވެ

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ،ވީމާ

މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވަންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ 
އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން ރަނގަޅު  މުވައްޒަފަކަށްވެސް ބޭންކުގައި އެކައުންޓް ހުޅުވައި އެ

  .  ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

 ން ބެލެހެއްޓުންސާފުތާހިރުކަ .2

ހޮސްޕިޓަލްގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް 
ކުންފުންޏަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓަވަމުން  2މިގޮތަށް . ކުންފުންޏަކާއިއެވެ 2އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ 

 110ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް އަންނަ ބަލި މީހުންނާއި އެނދުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި  ގެންދެވި
ބިދޭސީ  87މި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ . އެޓެންޑެންޓް ސުޕަވައިޒަރުން ގެންގުޅުއްވައެވެ 2އެޓެންޑެންޓުންނާއި 
ންގުޅުމުގައި ހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުންނާއި އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ބަލާ ދިވެހި އެޓެންޑެންޓުން ގެ 23އެޓެންޑެންޓުންނާއި 

ވޯޑްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ގެނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލް ގެސުޕަވައިޒް ކުރަންވީ ވަރަށް ނުކުރެވޭކަމު
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިޕޯޓްތަކުން މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާ ކަމުގައި

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ،ވީމާ

މިއީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެއްވަންޖެހޭ ދާއިރާއެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މިދާއިރާއަށް ދެއްވަންޖެހޭ ސަމާލުކަން 
 . ދެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ
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  ހިންގުން ރޭވިފައިވާގޮތްހޮސްޕިޓަލްގެ   2.5)

ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިންގުންތެރިކަމާއި ޚިދުމަތްތައް ދެއްވުމުގައި ދިމާވާ ގިނަ އުނދަގޫތަކާއި ދަތިތަކުގެ އަސްލަކީ ހޮސްޕިޓަލްގެ 
 ހޮސްޕިޓަލް ހިނގަމުން އައިސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވަކި. ހިންގުން ރޭވިފައިވާ ގޮތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައިކަމުން، މިފަދަ ތަނެއްގެ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މިނިވަންކަމާއި، ޒަމާނީ ތަރައްޤީއާ އެއެްގޮތަށް ތަނުގެ 
ހަމަ އެއާއެކު، މިނިސްޓްރީގެ . ކަންތައްތައް ބައްޓަން ކުރުމުގެ ފުުރުޞަތު ހަނިވެފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޓަލް ބާއްވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ތަނުގެ ހިންގުމާއި ޚަރަދުތައް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ގައި ހޮސްޕިޑިޕާރޓްމެންޓެއްގެ ގޮތު
މުގެ ބޭނުންފުޅުގައި ކަމުގައިވިއަސް މި މަސައްކަތް މިވަގުތު ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ގޮތުން މި ކޮންޓްރޯލް ބޭއްވުދަށުގައި 

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެފުރިހަމައަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި 

އި، ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި، އަދި އަހަރެއްގެ ށާމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދަމުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށާއި، ޚިދުހޮސްޕިޓަލުގެ 
 ކުރާ ސެކްޝަނަކާ ސްޓްރީގައި މިފަދަ ކަންތައްހޮސްޕިޓަލުން މިހާތަނަށް ކުރަމުން އައި ބައެއް ކަންކަން މިނިބަޖެޓަށް ބަލާއިރު، 

ގޮތެއްގައިވެސް ކުރެވިދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާ، މިހެން ހަމަޖައްސަވައިފިނަމަ މިފަދަ  ނާހަވާލުކޮށްގެންވެސް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަ
ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ޖާގައާއި މުވައްޒަފުން ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭސްފަރުވާއާ ސީދާ ގުޅޭ 

ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މީގެ ތެރޭގައި . ށްގެން މިކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެކަންކަމަށް ދޫކޮ
މުސާރަ ދިނުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ޢިމާރާތް ކުރެއްވުމާއި މި ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް 

އޭގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުން " އައުޓްސޯސް"ނަމަވެސް މިގޮތަށް . ހިމެނެއެވެ ފަދަ ކަންކަންބެލެހެއްޓެވުން 
 .ނަމައެވެކަމުގައިވާ ކުރެވޭރަނގަޅަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު މިނިސްޓްރީގައި މިކަންތައްތައް ކުރެވޭ " އައުޓްސޯސް"ނީ ލިބޭ ގޮތުގައި

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މިނިވަންކަން އިތުރު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ހޮސްޕިޓަލްގެ  ހަމައެއާއެކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް
ދެއްވައި، އެކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަސީލަތްތައް  ޑޮކްޓަރުން ރަސްމީ ގަޑިން ބޭރު ގަޑިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

ނަމަވެސް . ށް ބޮޑަށް އެބައޮތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެދޫކުރައްވައިގެން މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަ
މިކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރާވައި، މެނޭޖްމަންޓުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން މިކަންކަން ލިޔުމުން 

ރުމަށްޓަކައި މުހިންމު ކަމުގައިވެސް ތައްޔާރުކުރައްވައި، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި އަހުލުވެރިކުރުވުން މިކަން ކާމިޔާބު ކު
  . ފާހަގަކުރަމެވެ

 :ވީމާ، އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 

ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތައް " އައުޓްސޯސް"ކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީއިން ކުރާ ގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިދާރީ ކަންތައްތަ. ހ
 ތައްމިކަން .ރަނގަޅު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ ކުރެއްވުމާ މެދު ވިސްނެވުން "އައުޓްސޯސް"ފާހަގަކޮށް އެކަންތައްތައް 

އެއްގެ " އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް"ރަނގަޅަށް ރާއްވަވައި، ލިޔުމުން  ތައްކާމިޔާބުގޮތެއްގައި ހިންގެވުމަށްޓަކައި މިކަން
އަދި . ރެއްވުން މުހިންމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރައްވައި، އެންމެންނަށް މިކަން އަންގައި ދެއްވައިގެން ކު

ކުރެވިދާނެ ކަންތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަދިނުމާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި މިފަދަ " އައުޓްސޯސް"މިގޮތުން 
  . އިދާރީ އަދި ފައިސާއާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ
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  ހޮސްޕިޓަލުގެބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މިނިވަންކަން އިތުރުކުރައްވައި، . ށ
މެޑިކަލް  ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށްހޮސްޕިޓަލުގެ ވަސީލަތްތައް ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައިވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 

ދުނިޔޭގެ އެހެން ވަރަށް ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދެއްވުން ފަދަ ސްޓާފުންނަށް 
" އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް"މިކަންކަންވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި  ،މިހޮސްޕިޓަލުގައިވެސް ޤާއިމުކުރައްވައި

 ބެއްލެވުން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރެއްވޭތޯލުވެރިކުރުވައިގެން ގައި ލިޔުމުން ބަޔާންކުރައްވައި އެންމެންނަށް އަންގަވައި އަހު
  . ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

އެއްގެ ގޮތުގައި ލިޔުމުން އެކުލަވާލައްވައި ހުރިހާ " މެނުއަލް ސްރޭޝަންއޮޕަ"ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ގޮތް . ނ
ރި ކުރުވައިގެން މީގެ އަލީގައި ތަނުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރެއްވުން ވަރަށް މުހިންމު މުވައްޒަފުން މިއަށް ފަރިތަކޮށް އަހުލުވެ

  .ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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  ބެލެހެއްޓުން ހިސާބު  )2.6

   ފައިލްކުރުންލިޔެކިޔުންތައް  .1

 ،ގަވާއިދުން ފައިލް ކުރެވިފައި ނުވާކަމާއިޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުން ކުރައްވާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ 
ހޯދަން ބޭނުންވި ބައެއް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތައް ލިބެން ނެތުމުން ހޮސްޕިޓަލުން ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން 

ގައި  2009 ފެބްރުއަރީ 4އޮޑިޓް ބޭނުމަށް  އެއީ. ދެއްކަން ދެނެގަތުމަށް ދަތިވެއެވެޚަރަޞައްޙަ  ބައެއް ޚަރަދަކީދައްކާ 
އާއި  2009މޭއި  15ރުފިޔާގެ ވައުޗަރތައް  މިލިޔަން 29ހޯދައިދިނުމަށް އެދުނު ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތަކުގެ ތެރެއިން 

   .ވެވެސް ލިބިފައި ނުވާތީއެހަމަޔަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިގެން

ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން އެކައުންޓްތަކަށް ފިޔަވައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބޭ ފައިސާ މީގެ އިތުރުން 
  .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާފައި ނުވާއެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލްވެސް 

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ،ވީމާ

ގަވާއިދުން ފައިލްކޮށް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ކާއި ހިސާބުތައް ރަނގަޅަށް ބަލަަހައްޓަވައި، މިތަކެތި ލިޔެކިޔުންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ
    . ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަވަމުން 

   އަހަރު ނިމުނުއިރު ފައިސާ ނުދައްކަވާ ހުރި ބިލްތައް .2

މިލިޔަން ރުފިޔާ ހުރިކަމަށާއި،  16.2ރު ފައިސާ ނުދައްކަވާ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއި 2007ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަޖެޓް ހުސްވެގެން 
މިލިޔަން ރުފިޔާ ހުރިކަމުގައި މިއޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުން  9.3ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2008

ފައިސާ ނުދައްކަވާހުރި ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2008 މުޅިން ފުރިހަމަނޫންކަމުންއަދި ލިޔެކިޔުން  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި،
  . ވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެއެކަށީގެންވުން އިތުރު މިއަށްވުރެބިލްތައް 

މިކަން މިހެންމިވަނީ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ނެތް ވަރަށް ޚަރަދު ކުރެވޭތީއާއި، މިފަދަ ބައެއް ބިލް ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަށް 
ނަމަވެސް މިގޮތަށް . ކަމުގައި ބެލެވިގެން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެލަސްކޮށްލުމުން އެއަހަރުގެ ބަޖެޓުން ދެއްކޭނެ 

އަހަރެއްގެ ޚަރަދު ދައްކަން ޖެހުމުން އެއަހަރުގެ  ކަންތައްތައް ކުރެއްވުމުން ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ނެތް ކުރީ
އެގެނީ އަހަރު ނިމޭ ހިސާބުން ކަމަށާއި،  ގަޅަށްނބަޖެޓުން ފައިސާ މަދުވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށާއި، މިކަން ރަ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެއަހަރުގެ ހުރިހާ ޚަރަދުވެސް އެއަހަރުން އަދާ ނުކުރެވި އެއާ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރަށް 
ގޭ އެއްވެސް އަހަރެއްގެ ބަޖެޓް ބަރާބަރަށް ނުހިންއާއި ހަމައަށް  2008އެހެންކަމުން . ލަސްކުރެވޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

އާއި ހިސާބު ގަޅަށް ބެލެހެއްޓެވުން އުނދަގޫވެ، ފައިސާނފްލޯ ރަމިފަދަ ކަންކަމުން ބަޖެޓާއި ކޭޝްކަމަށާއި، 
  . އޮޅުން އަރާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ބެލެހެއްޓެވުމުގައި

  : އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ،ވީމާ

ފައިސާ ނެތް މިންވަރަށް ފައިސާ ހޭދަ ނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވައި، އެއަހަރަކު ދައްކަވާ ނިންމަންޖެހޭ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި 
  . އެއަހަރަކު ދައްކަވާ ނިންމުމަށް ދަންނަވަމެވެ
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ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ދުރު ރާސްތާއަކަށް ވިސްނައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް 
އިމާރާތް ކުރުންފަދަ އަދި . މު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެކުރިއަށް ގެންދިއުން މުހިންމަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ޕްލޭން ކޮށްގެން 

ގަޅަށް ދެނެގަތުމަށްފަހު އެކަމުގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ ނއް ބޭނުން ކުރަން ގަސްދުކުރާގޮތް ރަމަސައްކަތް ކުރާއިރު އެއިމާރާތެ
ހޮސްޕިޓަލަށް ހޯދޭ  ގެންދެވުން ރަނގަޅުކަމާއި،މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ގެންލަފައާއި މަޝްވަރާގެ މަތިން އިމާރާތްތައް ފަރުމާކޮށް

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އާއް ގާއިމްކޮށް، މެޝިންތައް އެ" މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންއެސެޓް "މެޝިނަރީ ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި 
މީގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލްގެ . މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ

ޅުންތަކާއި ގުޅުންތައް ބެހިފައި އޮންނަންވީ ގޮތް ލިޔުމުން ހިންގުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރުދަނާކުރައްވައި، މަސައްކަތްތަކާއި، އު
  . އެއްގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލައްވައިގެން ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ" އޮޕަރޭޝަންސް މެނުއަލް"

  

  

  

  ނިންމުން .3
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