
 ބަޖެޓް ދިރާސާ: 5102

 :ނިޒާމް ލާމަރުކަޒީ

 ސިޓީ ކައުންސިލް/އަތޮޅު ކައުންސިލް/ރަށުކައުންސިލް  އޮފީސް/ ދާއިރާ: 

 ސިޔާސަތު ކޮމިޓީ :ކޮމިޓީ  ދިރާސާކުރާ 

 5102 5102 ސިޓީ ކައުންސިލް/އަތޮޅު ކައުންސިލް/ރަށުކައުންސިލް 

  950,393,388 (      ރުފިޔާ  މިލިޔަން) ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

  27,430,755 (      ރުފިޔާ މިލިޔަން) ޚަރަދު ކެޕިޓަލް/  ޑިވެލޮޕްމެންޓް

 

 ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 

5102 5102 

  17,145,00 (      ރުފިޔާ  މިލިޔަން) ޚަރަދު ރިކަރަންޓް

  46,719,981 (      ރުފިޔާ މިލިޔަން) ޚަރަދު ކެޕިޓަލް/  ޑިވެލޮޕްމެންޓް

 

 ބަޖެޓާމެދު ކަންބޮޑުވުންތައް 

o 2012 ީނޑައަޅާފައެވެ. މިފައިސާވަނީ  171ގެ ބަޖެޓުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އަށް ވަނ މިލިއަން ރުފިޔާ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުވަނީ ހުސްވެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް 2012އޮކްޓޯބަރ  ގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކޮށް ކައުންސިލަށް ކަ

ސް އަދި ކަރަންޓާ ފެން ބިލާ ދެއްކޭނެ ފައިސާވެސް މާލެ ސިޓީ މަހުގައި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ދެވޭނެ ފައިސާވެ 2
 ކައުންސިލްގައި ނެތްކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

 
o  ްފިނޭންސް މނިސްޓަރ ޖިހާދު ވަނީ މިފައިސާ ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނަމަވެސް އަދި އެފައިސާއެއް ހަމައެއ

 ނުޖެހެއެވެ.
 

o ަމިލިއަން  227ގެ ބަޖެޓުގައި އެކައުންސިލްގެ އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 2012އުންސިލުން ވަނީ މާލެ ސިޓީ ކ
ނޑައަޅައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުގައި އެދިފައެވެ. މިފައިސާގެ ބޭނުމަކީ ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ އިތުރުން ކެޕިޓަލް  ރުފިޔާ ކަ

ކައުންސިލްގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އެކި އެކި މެޝިނަރީ ހޯދުމާ، މާލެ ސިޓީ
ގެ ބަޖެޓުގައި ސަރުކާރުން މާލެ ސިޓީ 2012ވަސީލަތްތައް ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް 

ނޑައަޅާފައިވަނީ   މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  172ކައުންސިލަށް ކަ
 



o 2012ްމިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާފައިވެއެވެ. އަދި  200ޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރިކަރެނ
ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އިތުރު  މިލިއަން  11ކައުންސިލަށް ކަ

 ރުފިޔާ ބޭނުންވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

o 2012 ެނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއަކީ ގެ ބަޖެޓުގައި މާލ ނޑައެޅިފައިވާ 2012ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކަ ގެ ބަޖެޓުގައި ކަ
ގައިވެސް ފައިސާގެ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހޭ 2012ފައިސާއަށްވުރެވެސް ކުޑަ އަދަދަކަށް ވެފައި، 

ދަތިވެފައިވާއިރު މިއަދަދަކީ ކައުންސިލަށް  ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކަށް ބުރޫ އަރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ  ދިނުމަށް
 ބޭނުންވާ ވަރަށް ވުރެ މާކުޑަ ބަޖެޓެއްކަން މިޕާޓީން ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
o  ެމީގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުވެސް ހަމަ މިފަދައިން ކުޑަކުރެވިފައި ވުމާއެކު، އައްޑޫ ސިޓީގ

ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކަށް ހުއްޓުން އަރާނެ ކަމާ، މިފަދަ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންޖެހޭ 
 ދައުރު ހަނިކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް މިޕާޓީން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 
o ައްޤީއަށް ނުހަނު ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ރަށު ކައުންސިލްތަކާ އަތޮޅޮ ކައުންސިލްތަކަކީ ރަށުގެ އަދި އަތޮޅުގެ ތަރ

ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވާއިރު ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓުކުޑަކޮށް އެކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް 
މަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އެހެނިހެން އޮފީސްތަކަށް ބަހާލެވުމަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރު 

 ކުރިމަތިވާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

o  ާކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަގު މަރާމާތުކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާ، މަގުމަތީ ބައްތިތައް ބަލަހައްޓ
ރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އައުކުރުމާ، ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމާ، މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމާ އަދި އެހެނިހެން އިތު

ހިމެނޭ އިރު، ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓުގެ ފައިސާ އެކި މިނިސްޓްރީ ތަކާ ހަވާލުކުރެވި 
މިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޫނުކޮށް މިނިސްޓްރީތަކުގައި މިފައިސާ ތާށިވެފައިވާތީ 

ނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާކަންވެސް މިޕާޓީން ފާހަގަކުރަމެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ފޮނި މޭވާގެ ކައުންސިލްތަކަށް ގި
ރަހަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަޖެޓު ލިބިގެން ކަމާ މިފައިސާ 

ބޫލުކުރަމެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ހުރަސް ނާޅާ، ސީދާ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންކަން އެމްޑީޕީން ޤަ
ނޑައަޅާ ފައިސާގެ  އެފަރާތްކަގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ކަ

 ދަތިތައް ނުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ.

 


