
 ބަޖެޓް ދިރާސާ: 5102

 :ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާ  ޤައުމީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް، ނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކުޔިރިޓީ، މި : ދާއިރާ /  ފީސް އޮ 

 ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 
 ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ  މީ ޤައު: ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރާ 

 

 :އަދަދު  ހިމެނޭ  ބަޖެޓްގައި  -

o ްއެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކުއިރިޓީ ޑިފެންސ 
 ( ު5102ރިކަރަންޓް ޚަރަދ)  ރުފިޔ 9,256,094 ާާ   

 ( ު5102ޑިވެލޮޕްމެންޓް / ކެޕިޓަލް ޚަރަދ)ރުފިޔާ  770,233 

o  ްޑިފެންސް ފޯސ  

  :ްރުފިޔާ 788,612,936ރިކަރަންޓ 

 ަޔާ ރުފި 5,805,000 ލް:ކެޕިޓ 

o ާޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ 

 :ްރުފިޔާ 33,797,657 ރިކަރަންޓ 

  :ްރުފިޔާ  170,671,0ކެޕިޓަލ 

o  ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސ 

  :ްރުފިޔާ 1,07,017101ރިކަރަންޓ 

  :ްރުފިޔާ  6,71067075ކެޕިޓަލ 

 

 :ދިމާނުވުންތައް  ހުރި  ބަޖެޓާ  އާއި  މެނިފެސްޓޯ 

o  ްސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ބެހޭ ފެްނަނން އޮތް މެނިފެސްޓޯއެއް ނެތުނ 

   :ގެއްލުން  ލިބޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ކަންބޮޑުވުންތައް/ބަޖެޓާމެދު 



ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަޖެޓް އެކުލެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ހަީޤގަތުގައިވެސް ރައްޔިތުންގެ  2012

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް  1.1 % .މަތި ކުރުވާނެކަން މި ބަޖެޓުން ފެނިެގން ދޭވާލު އުފެދި ނުތަނަަވސްކަން ކުރިހިތުގައި ސު  

ނޑައެޅިފައިވާ އިރު ވިސްނާ ފިކުރުކުރައްވާ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ކުރެއްވޭނެ އަދި ކުރައްވާނެ ސުވާލަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަ

ފަދައިން  ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ސާލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ

ވަނަ އަހަުރވެސް އެ ފަދަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ޚިދުމަތް ދެވިދާނެ ތޯ).( 2012އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބި ެދވޭތޯ).( އަދި   

ނޑުމެން ފަދަ މުއްސަނދިކަން ކުޑަ ވަސީލަތްތައް މަދު ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމު ތަކުގެ "ަޤއުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ެއންެމ  އަޅުގަ

ހަތިޔާރަކީ ވަރުގަދަ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެއް" ކަމާމެދު ޝައްކު ކުރާނެ ޖާގެއެއް ނެތް).(  އެހެން ނަމަވެސް ކަންބޮޑު  މުހިންމު އެއް

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުެގ ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން ސަާލމަތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ހިމެނިފައިވާިއރު،  2.2ކީ ވާންޖެހޭ ކަމަ

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓެއްޔާސަތު އެންމެ އޮމާން ސާދާ މަގުގައި އޮތް ވަގުމިދެންނެވި ޚާރިޖީ ސިބަޖެޓަކީ  ތޯ).( އަދި ހަަމ ތެއްގައި ކަ

އެއާއިއެކު މި ޤައުމުގެ އެތެރޭގެ "ސަލާމަތްތެރިކަން" ނުވަތަ "އިްނޓާނަލް ސިކިއުރިޓީ" ފެންނަނީ ަރއްޔިތުން އެންމެ ހިތްއެދޭ ފަދަ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ގައިވާ އިރު ކުއްވެރިންގެ ކަންކަމަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއްގެ  2.5ލް ޚަރަދު އްގައިތޯ؟).(  ިދފާއީ ބާރުެގ ކެޕިޓަޙާލަތެ

ބޮޑު ވާންޖެހޭ ކަމެއް!).( މިލިއަން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކަން އެއީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުގައި ބެލި ކަމުގައި ވިޔަސް ކަން 30ގޮތުން 

ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް).( މި ޤައުމުގެ މުޖުތަމައުން ފެންަނނީ ތަފާތު ކުރުމުގެ ސަބަުބްނ  ގޮތުންހަޤީގަތުގައިވެސް ޤައުމީ

މަގު އޮޅިފައިވާ ޒުވާނުންތަކެއް މަގުމަތިވެ އާއްމު މަސްލަހަތަށާއި އަމަން އަމާން ކަމަށް ނުރައްކަލަކަށް ވެފައިވާ ތަން ).( 

ަތން).( އެކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ އެއްބައިވަްނތަަކމާއި ޤައުމީ ލޯބި ގެއްލިފައިވާ އެމީހުންގެ ޑިސިޕްލިން ގެއްލި އިންޓަގްރިޓީ ނެއް

ނޑުމެންގެ ދިވެހިންގެ ނަސީބު ކަމު ޔަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ މާތްވި ގައިވާ އެދީނެއްގެ މަތިވެރި ހިދާހިނދު، އަޅުގަ

ޚިޔާލުތަފާތުވެ އެކަންކަުމގެ ސަބަބުނ މުޅި ޤައުމުގެ  އިވެއިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި މެދު ވެސް މުޖުތަމައުގައި ބައިބަ

 ށް ނުރައްކާވަމުންދާ މަްނޒަރު).(ސަލާމަތަ

ނޑުމެންގެ ޒުވާނުންގެ ޚިދުމަތް ޤައުމަށް ނުލި ްނ ޤައުމު ތަކުގެ މީހުން ކަމުން، ޖެެހނީ އެހެޭބހިނދު، އެ ހުސްތަން ފޫބައްދަންއަޅުގަ

ފައިގައި ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ބައި އެޅިގެން ދަނީ ހިތާމަ ުކރަންޖެހޭ ދަރަޖައަކަށް).(ސިފަސި ތު މި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދުން ތަފާ  

 



މު އެދި ގޮވަނީ އަޚުލާޤީ ފެންވަރު މަތި، ދީނާއި ޤައުމަތް ލޯބިޖެހިފައިާވ، ތެދުވެިރ ވަފާތެރި ދިވެހި ޒުވާނުން ވްމިހާލަތުގައި ޤަ

ވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުން އަމާން އައްސޭރި އަކަށް ވާޞިލް ވުން).( ތަކެއް ކޮޅަށް ތެދުވެ މި ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް ދިމާވެފައި

ނޫން).( އެހެނެއް ކަމަކު  މެއްސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރު ހަމައެކަނި ބިލިއަން ރުފިޔާ  2.2މިކަމަށް ބޭނުން ވަނީ އަހަރަކު 

ވަނަ  7( ިހތާމައަކީ މިޤައުމު މިވަނީ ދުނިޔޭގެ އިޚުލާސްތެރި ކަމާއެކު ޤައުމާއި ދީނަށްޓަކައި ތެދުވެރި ހައްލެއް ޯހދުން!).

 ދަރަޖައިގަ ކުރައިމްރޭޓަށް ވެއްޓިފައިކަން).(

 

އެކަމަކަށް އިސްލާމުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަމުރުފުޅު هللا ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމުގެ ހާލަތުވަނި ހަތްދު ފަހަނަޅާފައި).( މާތް 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިވަނީ ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭ ކުރެއްވި އެއްކަމެއް ކަމަށްވާ އަދުލުވެރި ކަމާއި ހަމަ އާއި އިންސާފު އަޅުގަ

ހާލަތުގައި ތޯ ސުވާލު ނުއުފައްަދނީ ކިތައް ދިވެހި ދަރިންތޯ؟ ).( މިއީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް ހުރި ބުޑެތި ގޮންޖެހުން 

ސިކިއުރިޓީ ރިލޭޓެޑް ޓައިމް ބޮމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަ  ތަކާއި ނުރައްކާތަށް!).(  "ޤައުމުގެ ހާލަތު މިވަނީ މަލްޓި ކޮންާސރންސް

ނޑައެޅުއްވި  ސަލާމަޓީ ޚިދްމަތްތަކަށް ވަނަ އަހަރަށް 2012ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  2.20ކުރެވިފައި" ).(  ސަރުކާރުން ކަ

ނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ  ނޑުެވސް ވޯޓު ދޭނަން).( އެހެނަސް ައޅުގަ -:ހިނދު އެ ބަޖެޓަށް އަޅުގަ  

 

ނޑު ޑްގެ ޚިދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާއީ ބާރުގެ ކޯސްޓްގާ ދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރައްވަވާ މި ޤައުމުގެ ސަރަހަތްދުގެ މާސިންގާ ކަ

ނޑު މަގުން މި ޤައުމުގެ  ނޑުތައް ރަނގަޅަށް ހިމާތް ކުރުމާއި އެކު ކަ ޑުރަގު އެތެރަވުން މަނާކުރުމަށް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސްގަ

ށެވެ).( ހިތާމައަކީ މި ބަޖެޓުގެ ބޭުނން ކުރައްވާލް އިްނޓްރެސްޓް އަކަށް އަތުވެދާނެ ނުރައްކަލަކުްނ ދިފާއު ވުމަށް ވައިޓަލް ނޭޝަނަ

ނޑުތައް ނުބެލެހެއްޓޭކަން !މަސްގަ  

ސްޕެޝަލް ފޯސް ން ޖެހުންތަކުގައި ސިފައިްނގެ އެތެރޭގެ އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރުމުގައި، ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި ގޮ 

ތުވެދާނެ).( އެހެން ކަމުން ބޮޑު ހުންަނށް އެހީތެރިވެ ދެއްވާށޭ).( ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ބޭރުން ެޓރަރިސްޓް ހަމަލެއެއް ނައަފުލު

ޚަރަދުކޮށްފަ އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ސްޕެޝަލް ފޯސް އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޤައުމުގެ އަމާންކަން ާޤއިމް ކޮށްދިނުމަށް އެހީވާ 



ސްޕެޝަލް ފޯސް އެއް އްވާށޭ).( އެހެން ނުވެއްޖެ ނަމަ ޑަބަލް ޚަރަދުކޮށް ފުލުހުންަނށް ވެސް މި ޖެހެނީ ހައްދަވާ ދެ ވެސްބަޔަކަށް

ހަގުރާމަ ކުރަން ެޖހޭޤަވްމަކަށް ނުވާހިނދު ޕީސްޓަިއމްގައި ސިފައިންގެ ޚިދްމަތް ޤަވްމްބިނާކުރުމަށްދެއްވާށޭ!  އުފައްދަން).(  

ތައް ބަންދުކުރުމަށް ކަސްޓަމާއި ފުލުހުންނަށް ސިފައިްނގެ އެހިތެރިކަން ބޭނުންޭވ).( ޑުރަގަށް ހުޅިފައިވާ އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ދޮރު 

ސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ސަލާމަތް ވެފައިވާ ދިފާއީ ބާރެއް މި ޤައުމގައި ޤާއިމް ކުރެވިގެން ނޫނީ 

ނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަކީ ދަތި ކަމަކަށް ނޑު ދަ ވާނެ).( މި ދެންނެވި ލަ  

 

ނާ ސިވިލް ޕޮލިސް ޖެހޭ ހަނގުރާމަ ކުރުމަްށ ނުވިސްދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސި ފިކުރުން އެއްކިބާވެފައިވާ ހަނގުރާމަކުރަން ނު

ސަރވިސެއްގެ ގޮތުގައި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފަސާދައާއި ކަރޮޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުވެ ިތެބ ތެދުވެރިކަމާއި އެކު ޚިދުމަތް 

މިލިއަން ރުފިޔާ ގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަކުން މޮޅު އިންޓެލިޖެންސް އިކުއިޕްމެންޓާއި  85 ! ބަޔަކަށް ވުން ދިވެހިން އެދެނީ ކުރާ

ވައިލަންސް އާލާތްތައް ހޯދައި އުސް ޢިމާރަތްތަކެއް ބިނާކުރުމަކުން ރައްޔިތުްނނަށް ރާހަތެއް ކުރާތަނެއް ފޮރިންސިކް އަދި ސަ

އެީމހުން ގެ ސާހިބުން ކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންނާއި ހަނގުރާމަކުރާ ބަޔަކަށް ވެގެން ޤައުމީ ނުފެންނާެނ).( ފުލުުހންނަކީ 

ތްތެރިކަން ރައްކައު ތެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ).( އެކަމަކު ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯބިވާ ރައްޔިތުން ކުުށން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ސަލާމަ

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދެއް ކުރުމަށް  85ބަޔަކަށް ވުމަށް ޓެކްސް ޕޭޔަރުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް  ރާމަސައްކަތް ކު

ކުރިކުށައްވުރެ  މިލިއަން ރުިފޔާ ގެ ޚަދުތައް ޖަލަށް ކުރާއިރު ކުއްވެރި ވެގެން ޖަލަށް ވަންނަ މީހާ އެއީ، 30ބޭނުންވަީނ).( 

 ންކުރާ އަދި އެއްމެހާ ނުބަިއކަންތައްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހަަކށްވުމުގެ ބަދަލުގަ،   ބޮޑެތިކުއްކުރަން ތައްޔާރުވާ ޑޮރަޤް ބޭނު

ދުމަށް ހެމާތްވި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބި ކުާރ އަޤީދާ ހިތުގައި އަށަގެންފައިވާ ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން އެގޭ މީހަކަށް 

ރުން އެދޭ).( ވެގެން ދިއުމަށް ދިވެހި ޓެްކސްޕޭޔަ ދިވެހިޖަުލތައްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖަލުތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދަ

އިމިގްރޭޝަނަށް ޚަރަދުވާ ބޮޑު ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ ވަކި ބަޔަކށް ފައިދާ ވާގޮތަށް އިކުއިޕްމެންޓްތަކެއް ހޯދުން ކަމަށްވަނީ ނަމަ 

 ކެތި އެތެރަކުރާ ހިނދު ކަނު ނުވެބަޔަކު ތަ އެކަންކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ).( ަކސްޓަމްގެ އެކްސްރޭ މެޝިންގެ ސްކްރީންތައް ވަކި

ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނަމަ ދިވެހިންގެ ފައިސާ އިން ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށް  ރެކުއްތާތަކަށް ވަސް ނުފޯރާނެ ގޮަތށް ތަކެތި އެތެ

 ބޮޑު ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް).( 



 

ނޑައެޅި ނިވި ފައިދާ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ން އޭގެ މަންފާ ކުރަފައިވާ ބަޖެޓުއެހެންވީމާ ސަލާމަތީ ޚީދުމަތްތަކެއް ކަ

ހުރިހާ ދިމާލަކުން ތެދުވެރި ކަމާއި އިޚުލާސްތެރި ކަމާއި އެކު ހޭދަކޮށް އަދި އެގޮތަށް ހޭދަކުރޭތޯ ބަާލ ނުކުރާ ނަމަ އެކަން ރަގަޅު 

ވެސް  ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކަރޮޕްޓަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އެންޓި 

 ހަރުދަނާ ގޮތުގައި އެޅިގެން).(


