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އިޢުލާން
ބން ،ރާއްޖޭގެ
ބއްޔަށް ވެކުސިނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު ހިސާ ު
ބލިމަޑުކަން ފެށި ،މި ަ
ކޮވިޑް 19-ގެ ަ
ބނުންވާ މިންވަރަށް ވެކުސިން ހޯދުމަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ސަރުކާރުން މި ގެންދަނީ މަސައްކަތް
ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޭ
ބސްވުމުގެ
ބރު މަހު ހަދާފައިވާ އެއް ަ
ކުރަމުންނެވެ .މި ގޮތުން ،އެސްޓްރާޒެނެކާ ކުންފުންޏާއެކު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެން ަ
ދަށުން "އެސްޓްރާޒެނެކާ" ވެކްސިންގެ  700,000ޑޯޒްއަށް ފައިސާ ދެއްކި ،ކުރިއަށް އޮތް ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ވެކްސިން
ބނެކަމަށްވަނީ އަންގާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އިންޑިއާގެ ސިރަމް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ
ލި ޭ
ބސްވުމުގެ ދަށުން
ބރޭންޑްގެ  300,000ޑޯޒް ހޯދުމަށް ފައިސާ ދައްކައި ،މި އެއް ަ
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން "ކޮވިޝީލްޑް" ް
އެއް ަ
ބމަށް އޮތީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ.
ބފައިވާއިރު ،މި ދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ޝިޕްމަންޓްތައް ލި ު
މިހާތަނަށް  100,000ޑޯޒް ލި ި
ބރުއަރީ  1ވަނަ ދުވަހު ފެށި "ކޮވިޑް 19-ދިފާޢު" ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން މިހާތަނަށް
 2021ފެ ު
ޖުމުލަ  297,639މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިދީފައެވެ .އަދި ،ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާދީފައިވާ
ބދީގެ  %67.69އަށް
ބލް" އާ ާ
މީހުންގެ އަދަދު  108,494އަށް އަރައެވެ .މިއާއެކު ،ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޖެހުމަށް "އެލިޖި ަ
ބދީގެ  %24.67އަށް ޖަހައިދެވިފައެވެ.
ބލް" އާ ާ
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިދީފައިވާއިރު ،ދެވަނަ ޑޯޒް މި ވަނީ "އެލިޖި ަ
ބލިމަޑުކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ވެކްސިން
ކޮވިޑް19-ގެ މި ަ
އުފެއްދުމާއި ،ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ ޤައުމަކަށް ވެސް މިއީ ހުރަސްތަކަކާއި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ދަނޑިވަޅެކެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ،އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ވެކްސިން އުފައްދާ ޤައުމުކަމުގައިވާ އިންޑިއާގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި
ކޮވިޑް19-ގެ ކޭސްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފަށާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ،ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއް ފަދައިން،
ރާއްޖެއަށް ވެސް މި ވަނީ ވެކްސިން ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ކަންކަން ހައްލުކުރެވި ،ވެކްސިންގެ
ބންދެން ،ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލައިގެން "ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމަށް މި ވަގުތަށް
އިތުރު ޑޯޒްތައް ރާއްޖެއަށް ލި ެ
ބލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން
މެދުކަނޑައިލާފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ .ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް ،އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައްޔާއިަ ،
ވެކްސިން ޖަހައިދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ .ޢާންމުކޮށް
ހުޅުވައިލައިގެން "ކޮވިޝީލްޑް" ވެކްސިން އަލުން ޖަހައިދޭން ފަށާނެ ތާރީޚެއް ފަހުން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.
ބޗްތައް
ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ދަނީ ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ،ވެކްސިންގެ އިތުރު ެ
ބރޭންޑުގެ އިތުރު ޝިޕްމަންޓެއް
ހޯދުމަށެވެ .މި ގޮތުން ،ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ކޮވިޝީލްޑް" ް
ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ .މި ފުރުޞަތުގައި" ،ކޮވިޑް19-
ބރުލެއްވުމާއި،
ދިފާޢު" ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ވެކްސިން ޖެހުމުގައި ތިޔަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެއް ާ
އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ،އެ ކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
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