
 ބަޖެޓް ދިރާސާ: 5102

 ބޯހިޔާވަހިކަން 

 ނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމި އޮފީސް/ ދާއިރާ: 

 ގެދޮރާބެހޭ ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ:

 ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ އަދަދު:

 83,583,014 ގެ ރިކަރެންޓް ޚަރަދު: 2015

ޕޓަލް ޚަރަދު:  2015  1,401,447,943ގެ ކެ

 

  ދިމާނުވުންތައް މެނިފެސްޓޯ އާއި ބަޖެޓާއި ހުރި 

o  ާޕީޕީއެމް ގެ މެނިފެސްޓޯގައި ބޯހިޔާވެހިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެ މުޙިއްމު ސިޔާސަތަކީ އަލަތު ކައިވެންޏެއްކުރ
މަދުވެގެން ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކު ގެދޮރުވެރިކޮށްދިނުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު 

 1ބައިކުޅަ  3އަލަތު ކައިވެނި ކުރާނެއެވެ. އަތޮޅުތަކާއި މާލޭގެ އާބާދި ފެތުރިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު އަލަތު ކައިވެނީގެ  3000
ގައިވާ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ންކަމުން ޕީޕީއެމް ގެ މެނިފެސްޓޯ ( މާލޭގައި އާބާދުވެފައިވާނެއެވެ. މިހ1000ިބައި )

އަހަރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި  5މަށްޓަކައި ހަމައެކަނި އަލަތު ކައިވެނިކުރާ މީހުންނަށް ގެދޮރުވެރިކުރުމަށް ތަންފީޒުކުރު
 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅަންޖެހެއެވެ. 10000ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަދި އަތޮޅުތަކުގައި  5000

 

o 2015  ިނޑައަޅާފައިވާ  2017ައިދ ،  2016، 2015ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައ ގައި ހިންގުމަށް ކަ
ޔުނިޓް އެވެ.  2096އަދި އަތޮޅުތަކުގައި  1089ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ މާލޭގައި )ހުޅުމާލެ ހިމަނައިގެން( 

ރެވުނު ސަރުކާރުން ކު ވަނަ އަހަރު އިންތިޙާބު 2008އަހަރުވެ ދެވަނަ އަހަރަކަށް ކުރިމަތިލާއިރު  1ޕީޕީއެމް ސަރުކާރަށް 
ފައްޓަވާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ގިނަދުވަސް ތަކެއްވަންދެން 

އްވެސް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ގެދޮރު އެޅުމުގެ އެ 2015މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެވެ. އަދި، 
މަސައްކަތަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ރާވާ އެކުލަވާލާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނޫނެވެ. ވީމާ، މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތައް 
ތަންފީޒު ކުރަމުންގެންދާ ސްޕީޑު އަދި އައު މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި މިންވަރަށް ބަލާއިރު މެނިފެސްޓޯގައި 

 ނާފައިވާ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ބައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ.ހިމަ
 

o  ްމީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިނ
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު އަލަތު ކައިވެންޏެއް ކުރާ ގޮދޮރުވެރިވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މާ ރކްސް ދިނުމަށް ކަ



ދެމަފިރިއަކު ރޭންކް ކުރެވެނީ ވަރަށް ދަށުގައެވެ. މީގެން ދޭހަކޮށްދެނީ މިހާރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ 
ނޫންކަމެވެ. އަދި، މިހާތަނަށް ހައުސިންގ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ ޒުވާން އާއިލާތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގޭ ކަމެއް 

( ބަލާއިރު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި 13،000މިނިސްޓްރީއަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ޖުމްލަ މީހުންގެ އަދަދަށް )
 704ރިއާޔަތްކުރާއިރު ވަރަށް މަދު )އެޅުމަށް ބަޖެޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަދަދަކީ މިދެންނެވި ނިސްބަތަށް 

 ( އަދަދެކެވެ. 1089އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކް =  385ޔުނިޓް ޗައިނާ އެގްޒިމް ބޭންކް، 

 ބެޖެޓުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް 

 މައްސަލަ މަޝްރޫޢޫ  ޙާ ޞަފް ލިއުމް ވޮ
ހުޅުމާލެ ބްރިޖް -މާލެ 101 1

 )ފީސިބިލިޓީ(
އަށް ފީޒިބިލިޓީ  2017ައިދ ، 2016، 2015 ،2014ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި 

ސްޓަޑީއެއް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުތަކަކީ އެތައް އެތައް .. އެތައް ބޮޑު 
ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.5އަހަރުތެރޭގައި ޖުމްލަ  4އަދަދުތަކެކެވެ. ފީސިބިލިޓީ 

 ޚަރަދުވާނެކަމަށް ވެއެވެ.
ޓީ ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ މިލިއަން ރުފިޔާ ފީޒިބިލި 77ވަނައަހަރަށް  2014

ފާސްކޮށްފައިވާ އިރު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިވަރުގެ ޚަރަދެއް ކޮށްފައިވާކަން އަދި 
 އެފަދަ ޚަރަދެއް ހިނގާވަރުގެ ސްޓަޑީއެއް ކޮށްފައިވާކަން އިނގޭކަންނެތެވެ.

އަށް  2017، 2016، 2015ހިއްކާ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުމިން އިނގެންނެތުން.  ގ.ތިނަދޫ ބިންހިއްކުން  27 2
ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް  2016އަދި  2015ބެޖެޓު ބަހާލާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު 

އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2016، 2015ކުރަން ފެށޭނެކަން ނުބެލެވެއެވެ. އަދި، 
އަދަދުތަކުން ކުރަން ރާވާފައިވަނީ ކޮންމަސައްކަތްތަކެއްކަން ސާފުނުވުން. މިފަދަ 

ވޭ، އިންޖިނިއަރިންގ ކުރެހުންތަކާއި ބީލަން މަސައްކަތަކަށް ބޭނުންވާ ސާރ
މަސްދުވަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވާނެކަމަކަށް ޤަބޫލެއް  6ތައްޔާރުކުރުމަށް 

 ނުކުރެވޭ. )ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުން އަރާގޮތަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް(.
ކިލޯމީޓަރު ހުންނާނެ، މިވަރުގެ  1ވެގެން ކޯޒްވޭގެ ދިގުމިނުގައި އެންމެ ކުޑަ  ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ -ލ.އިސްދޫ  27 2

މަސައްކަތަކަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ ބެޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫންކަން. 
 މަދު އަދަދެއް. %40

ފ.ފީއަލި އަދި ތ.ހިރިލަންދޫ  27 2
 ބިންހިއްކުން 

ހިއްކާސަރަޙައްދުގެބޮޑުމިންނޭންގި ބަޖެޓުގައި އަދަދެއް ހިމަނާފައިވާ ގޮތާއި 
 ބެހޭގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ.

ނޑޫ  27 2 ނޑޫ -ށ.ކޮމަ މަތިކޮމަ
 ގުޅުވާލުން 

ލައްކަ ރުފިޔާ. ސާރވޭ އަށް ފަހު  5މިމަޝްރޫޢަށް ބެޖެޓްކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި 
 ކުރާނެ މަސައްކަތައް ބަޖެޓުކުރެވިފައިނެތުން. )ރައްޔިތުންނަށް އޮޅޫވާލާފަ(

 


