
 5102 ބަޖެޓް ދިރާސާ 

 ސިއްހަތު

ން އޮފީސް ނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އަދި ޕެންޝަ މި :ރާ އޮފީސް/ދާއި   

ލްތު އެންޑް ވެލްފެއަރ ކޮމިޓީ ހެ ކޮމިޓީ:  ދިރާސާ ކުރި   

ބަޖެޓް ގައި ހިމެނޭ އަދަދު:

މުޅި ޖުމްލަ  ލޯން އެހީ އިން ކުރާ 
ޙަރަދު 

ހިލޭ އެހީ އިން ކުރާ 
ޚަރަދު 

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރާ 
ޚަރަދު 

ލިބޭ ދައުލަތަށް 
 ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު 

ގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ޚަރަދު ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ 
ގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޚަރަދު ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ 

ޚަރަދު ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޖުމްލަ 

ޖެޓް ން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮ ވަނައަހަރު ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް 
ލަފާކުރާ ފައިސާ 

ޖުމްލަ 
ޕްރެޖެކްޓް 

ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް 
ލަފާކުރާ 

އަލަށް 
ފަށާ 

ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް 
ލަފާކުރާ 

ހިގަމު 
ންދާ 

ޚަރަދުވާނެ 
ކަމަށް 
ލަފާކުރާ 

ން ރިޓެންޝަ  ޖެކްޓް ޕްރޮ 
ނަންބަރ

P034 

2015-

P092 

ޖެކްޓް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮ  ވަނައަހަރު 

ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި  ވަނައަހަރަށް 
ރިވައިޒް ކުރި 

ޖެކްޓްގެ ނަން ޕްރޮ  ޖެކްޓް ނަންބަރޕްރޮ 

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ރިނޮވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް  G006 

ޖެކްޓް ނު އެހީގައި ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮ ވަނައަހަރު ބޭރުގެ ލޯ 

ވަނައަހަރަށް ލަފާ  ވަނައަހަރަށް  ޖެކްޓްގެ ނަން ޕްރޮ  ލޯނު ނަގާ  ޖެކްޓް ޕްރޮ 



ރިވައިޒް ކުރި  ކުރި  ފަރާތް  ނަންބަރ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް  ސައުދީ ފަންޑް  L003 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް  އޯޕިކް ފަންޑް  L021 

ކޮރަންޓީން ފެސިލިޓީ ހުޅުމާލެ  L013 އައި.ޑީ.ބީ  

ޖުމްލަ

ޖެކްޓް އެހީގައި ހިންގޭ އެހެނިހެން ޕްރޮ  ވަނައަހަރު ބޭރުގެ ހިލޭ   

ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރި  އެހީ ދޭ ފަރާތް  ޖެކްޓްގެ ނަން ޕްރޮ 
ވަރލްޑް ބޭންކް  ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 
އައި.ޑީ.ބީ ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޮ ހެލްތު 

ޕާރސަނެލް 

 ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވައުދުތަކާ ހުރި ގުޅުން:

ނޑު ދެވައުދެއް ކަމަށްވާ ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ޑޮކްޓަރެއް އަދި ސީ އެމްބިލަންސް ގެ ޚިދުމަތާ  މި ބަޖެޓުގައި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ވެފައިވާ މައިގަ
ގެ  2515ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ބަޖެޓްކުރެވިފައި ވާކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. އަދި ހުސްނުވާ އާސަންދައިގެ ވައުދުވެފައިވާއިރު 

ގެ ބަޖެޓަށް ވުރެ ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.  2514އެން.ސްޕާގެ ބަޖެޓު 

 ބަޖެޓާމެދު މައިގަނޑު ކަންބޮޑުވުންތައް/ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން 

o ހިތަދޫ ގައި ޓްރޯމާ އަދި އެމަޖެންސީ އަށް ސްޕެޝަލައިޒް ވެފައިވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އިމާރާތް ކުރުން ސ  

ހިތަދޫ ގައި ޓްރޯމާ އަދި އެމަޖެންސީ އަށް ސްޕެޝަލައިޒް ވެފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް ގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ސ
ހަމަ އެކަނި މިހާތަނަށްކުރެވިފައިވަނީ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި އިމާރާތް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކަން ފާހަގަ 

ވެއެވެ. ނަމަވެސް މީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ފަންޑް ހޯދި ބަޖެޓު ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަކަށް ވީ ހިނދު ކޮއްފައި
ވަނަ އަހަރުވެސް މިކަމަށް  މިއަހަރުވެސް ބަޖެޓް ކޮށްފައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެ ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތެވެ. 

މިލިއަން ބަޖެޓުކުރެވިފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރަށް ވެއެވެ. އަދި މިލިއަން ބަޖެޓުކުރެވިފައި   

o  ްއިމާރާތް ރިނޮވޭޓް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު.އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީއާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮއްގެނ 

މިލިއަން އަށް  ގައި އެއަދަދު މިވަނީ  މިލިއަން އޮތްއިރު ގައި  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ ބަޖެޓަށް ބަލާއިރު 
މިލިއަން އަކީ ހެދިފައިވާ އިމާރާތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަށް  ތިރިވެފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭން ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ 

މިލިއަންއަކީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ކުރެވޭ  އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ވެ. ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެ



ހިތުގެ ފަރުވާ، ކެންސަރު ފަރުވާ( އެއިމާރާތުން ދޭން ޖެހޭ ޚާއްސަ ޚިދުމަތްތައް ޚަރަދުކަން ބަޖެޓުގައި ފާހަގަ ކޮއްފައި އެބައޮތެވެ. 
ހޯދުމަށް، އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ލީކްވާ ފައިސާ މަދުކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެދިނުމަށް ވަސީލަތް 

o ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން ހދ

ފަދަ ހޮސްޕިޓަލަކުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖިނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ ލިޔެވިފައިވާއިރު އެ ހދ
މިސާލަކަށް ސީޓީ ސްކޭން ދެވޭޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމެންޓް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސަޒް ހޯދުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ

ޕް ގެނެރޭތަރާއި ުުން( ބަޖެޓުގައިވަނީ ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަނަކާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި، ބެކަހެދ
.އި، އިންސިނެރޭޓަރެއް ބެހެއްޓުމެވެސިންކްރޮނައިޒް ޕެނަލްބޯޑު ބެހެއްޓުމާ 

o  ުރާއްޖޭގައި ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއ

ފާހަގަކުރެވެއެވެޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރެއްގެ ވާހަކަ ބުނެފައިވާއިރު މީގެ މާނަ ރައްޔިތުން ނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅޭ ގޮތަށް އޮތްކަމަށް 
 މިކަމާ ކިރިޔާ ވެސް ކައިރި ކުރާ އެއްޗަކަށް ހިމެނިފައިވަނީ، ނެޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯޓަރީ އާ އިމާރާތަކަށް ބަދަލު ކުރިމާއި ލެބޯޓްރީގެ 

 –ވަނަ ރޯ ގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ފޮތުގެ ސޮފްހާ ނަންބަރ ސިސްޓަމްތަށް އިތުރަށް ހަރުގަނާ ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާ )
މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިފަދަ ސެންޓަރެއްގައި ޙިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުން  ވަނަ އައިޓަމް(  ގެ .އެސް.އައި.ޕީ މައުލޫމާތު ޕީ

 ވާނެ އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ހިއުމަން ރިސޯސަޒް އަށް ބަޖެޓު ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

o  ްބިލިއަން އެވެ ވަހަރަށް ލަފާ ކުރެވިފައިވަނީ ބިލިއަން ހިމެނިފައިވާއިރު  ވަނައަހަރު އެންސްޕާގެ ބަޖެޓ
މި އަދަދު ތަކަށް ބަލާއިރު، މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުކުޅެދުން ތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ދޭ އިނާޔަތް އިތުރު 

ކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު ސާލު އުފެދެއެވެ

o  ެމިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭން ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފެލޯޝިޕް  57578ބަޖެޑް ކޯޑްވޭ ޚަރަދަށްވާ ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރ
މިލިއަން ރުފިޔާ ގެ ތެރެއިން ސިއްހީ ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ  41479ގައި ދާ މީހުން ނަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ 

ސްޕެސިއަލިސްޓުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާ ފައިވަނީ ކިހާމިންވަރެއް ކަމެއް އެގެން ނެތުމުން ސްވާލު 
އުފެދެއެވެ

o ަވަނައަހަރު ޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު ބިލިއަން ރުފ17531ިވަނަ އަހަރު ންގެ ފައިސާ ގެ ގޮތުގައި ޕެންޝ
އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދައުލަތުން ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތަށް ދޭ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވަނީ ކުޑަކޮށްފައެވެ 54279މިއަދަދު 

 58276އަދަދު ވަނަ އަހަރު މިމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު  972ވަނަ އަހަރު ފައިސާގެ ގޮތުގައި 
ުައިސާ ނަށް ފވަނަ އަހަރު މިކެޓަގަރީގެ މީހުން  މިލިއަނަށް އިތުރުވެފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިހެން އޮތުމުން 

ން ފަންޑުން ތޯ ސުވާލު އުފެދި މިގޮތަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.ދެވިފައިވަނީ ޕެންޝަ



o ްޔާ މިލިއަން ރުފި 2179ވަނަ އަހަރަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާ ނާއި އާންމު ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ ގޮތުގައި ނިކަމެތިނ
މީ ކޮންބަޔަކަށް ކޮން ގޮތަކަށް ކޮން އުސޫލަކުން ބަހަން މިލިއަން ރުފިޔާ  13774ދޭ އެހީގެ ފައިސާ އާއި އަމިއްލަ ފަރާތް ތަކަށް 

ސޮފްހާ ނަންބަރ ،ބަޖެޓް ކޯޑް ވާލު އުފެދެއެވެއެއްތޯ ސުޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ބަޖެ

o  ީމިލިއަން ރުފިޔާ ހެމެނިފައި ވީ  އިރު  3173ވަނައަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާ އަށް ދޭ އެހ
ސޮފްހާ ނަންބަރ ބަޖެޓް ކޯޑް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދަދު ވަނީ ދަށް ކުރެވިފައެވެ  1575ވަނައަހަރު 

o  ްވަނަ އަހަރު ހިމަނާ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާ ފައި ވީ އިރު  973ވަނަހަރު ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާ އަށ
ސޮފްހާ ނަންބަރ ބަޖެޓް ކޯޑް މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ 675ފައިވަނީ 

o ީމިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާ ފައިވާ އިރު މީ ކޮން ކަމަކަށް،ކޮން ބަޔަކަށް  ގެ ފައިސާ ގެ ގޮތުގައި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދޭ އެހ
ސޮފްހާ ނަންބަރބަޖެތް ކޯޑް ޞަޖެޓްކޯޑް ދެވޭ ފައިސާ އެއތޯ ސްވާލު އުފެދެއެވެ

 
o ކޮޓަރީގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އިމާރާތް ކުރާ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގައި އަބުދުއްސަމަދު އަބުދުތިނަތޫ ގައި ހުންނަ ޑރގދ

ލައްކަ ރުފިޔާގެ ރޭޓުން އަގު ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ވީ  މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައި އޮތުމުން އެއީ ކޮޓަރިއަކަށް  
ންނާނެ ހުހިނދު، މި ކޮޓަރިތައް ނިންމުމަށް މިވަރުގެ ޙަރަދެއް ދާނެތޯ ސުވާލު އުފެދޭ، އަދި މީ ކިހާފެންވަރެއްގައި ނިމޭއިރު 

އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކޮރަޕްޝަންއަށް މަގު ފަހިވެގެން ނުދާނެ ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަން  ތަނެއްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
އެވެ.ޖެހެ

o ުދަނާކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރާ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ބެލުމުގެ ނިޒާމް މިހާރަށްވުރެ ހަރ
 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ ބެލުމަށް އިސްކަމެއްދީގެން ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ނުވާކަން

o  ެރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާބޭހުގެ ފެންވަރު ދައްކަމާއި ފޭކް ބޭސް އެތެރެ ކުރެވި ބޭނުން ކުރެވެމުން ދާކަން މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގ
ބަޖެޓްގައި މިކަން ކަން ބަލާހަރުދަނާކުރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީފާ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ޝަކީލާވެސް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާއިރު، 

 ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ނުވާކަން 
 

o  ްރާއްޖޭގައި ހިތުގެ ބަލިތަކާ، ކެންސަރުފަދަ ބަލިތައް އާންމުވެފައި ވާއިރު މިފަދަކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށ
 ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.ބަޖެޓްގައި އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދީފާ 


