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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
 

ރު ކުރާނޭގޮތުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް މިހާރުވަނީ އްވަޞަތަރައްޤީއާއި ތަމަށްދުން ތަގެ ފ. އަތޮޅުއަހަރަށް  ކުރިއަށް އޮތް ފަސް 
ޕްލޭންގައިވާ ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑި ތަކަކީވެސް އެއަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް އެކުލަވާލެވިފައެވެ. ތަރައްޤީގެ 

މިންވަރެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކާއެކު އެޕްލޭނަށް ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ 
 ރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ޭބނުންވާ ަކމެކެވެ.ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަީކ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފު

ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދީ  މުގައިމިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މުހިއްމު ކަމަކީ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާޞިލްވު
ޗަކުން ފުއްދުމުގެ ރަނގަޅު ލިބޭއެއްފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހިނގާނޭ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދިނުމެވެ. 

 ގޮތް ދެމެހެއްޓުމެވެ.

 

 

 
 މަޙްމޫދު އަޙްމަދު       

 ރައީސް ނާއިބު ކައުންސިލްގެ ފ. އަތޮޅު 
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 ތަޢާރަފް 
 

 2017ނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ޤާމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ 
ގެ ޕްލޭަނށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިާވ ޤީއަހަރުދުވަހަށް އެކުަލވާލެވުނު ތަރައް ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް

ރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ޙަގެ ޤީ ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ. މިގޮތުްނ ކުރިއަށް އޮތް 
ދަނީގެ ޚުލާސާއެއް މްެނ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެޭވ އާހިާގނެ ކަމަށް އަންާދޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭހިންގުމަށް 

މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާންމުދަނީ 
 އް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތަ

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެްއގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި 

. މިއަމާޒަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޤީތަރައް

ގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް ޤީގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައް ވާސިލުވުމުގެ
 އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 

 ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ 

ކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން 

ރަކާތްތައް ޙަގެ ޤީދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ޕަބްިލކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާުތ ތަރައްހޯ
 ލްގެ އަމާޒެކެވެ.ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަކީ ކައުންސިއުލަތުންދޭ ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ދަ

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ 

ފަރާތްތަކާއި،  އަމިއްލަގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަކީ ޤީތަރައް
އެހީެތރިކަން ހޯދުމުވެ. މިގޮތުން ހޯާދ ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ތަފާތު އެކިފަރާްތތަކުން  ޖަމާއަތްތަކާއި އެހީދޭޖަމްއިއްޔާ 

 ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް 

ެއހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާހޯދުމާއި އެއްމިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ޤީތަރައް
މާޒެކެވެ. މިގޮތުން އިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލު އިސްކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ޕްރަ

އްަލ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަމިޤީތަރައް
 ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
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 ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ  ގެ ކައުންސިލް 

ލްއިން ނުކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ތު ކައުންސިނީ ލިބޭފަދަ ވިޔަފާރިެއއް މިވަގުމުދައާން
ދަނީ ލިބޭފަަދ އާމްގުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ހޯދުުމގައި ންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިޤީކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ތަަރއް

 ޭބނުންކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒެކެވެ. %50ދަނީގެ ފަށައި އެމަސައްކަތުން ލިބޭ އާމް މަސައްކަތްތަކެއް

 އެހެނިހެން 

ދަނީން ރިޒާވްގައި ފައިސާ މް ގޮތުގެ މަތިްނ ކައުންސިލްގެ އާނޫނުގައިވާ ޤާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 
އި، ކައުންސިލުންދޭ ަބއެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަާގ ށާކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމަކައުންސިލުެގ ރިޒާވުން ބަހައްޓާނެއެވެ. 

ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ޭބނުްނ ޤީެގ ތަރައްދަނީ ކައުންސިލުމްގޮތުްނ ލިބޭ އާފީތަކައި އެހެނިހެން ޮގތް

 މަކީވެސް އަމާޒެކެވެ.ނުކުރު

 ން ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރު 
 

 އަދި އެތަން  ގެކުރިން ހޯދަމުން އައިސްފައިވާއެތަނުގެ ވިޔަފާރިން ގިނަގުނަ ފައިދާތަކަކާއި ކުރިއެރުންތަކެއް މީ އަތޮޅު ސްޓޯރު:
ދެވިފައިވާ  ފަސޭހަތަކަކާއި އެހީތެރިކަމެއް އެތައްރައްޔިތުންގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްީޤއަށް  ސަބަބުން އަތޮޅު  ހިންގުމުގެ 

ނުސީދާ ޮގތެއްގަިއ އަތޮޅުން ބޭރުވަމުންާދ ފައިސާ އަތޮޅުގައި ރޯލް ކުރެވޭނެގޮތް ހަަދއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް  ތަނަކަށްވުމާއި
 މާޒެކެވެ. ތް ފަސް އަހަރުގައި މި ކައުންސިލްގެ އަކުރިއަށް އޮއިތުރު އާމްދަނީ އެއް ލިބޭގޮތަށް ހެދުމަކީ 

ކޮޓަރި ހިމެނޭ ފ. އަތޮޅުގޭގައި ގެސްޓްހައުސްއެއް ތަރައްޤީކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެއިން އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް  8އަތޮޅުގެ: 
އަހަރުގައި  5ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ދުވެލި އިތުަރށް ހަލުވި ކުރުމަކީ ވެސް ކުރިއަށް އޮތް 

 މިކަންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. 

މިއުޅަނދުފަހަރުތައް ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކައުންސިލަށް އަތޮޅު ދޯނި، ލޯންޗް، ވޭން، ކާރު: 
ލިބޭ އާމްދަނީ ޖަމާ ކުރެވެމުންދާނީ މިކަންސިލްގެ ޓްރަސްޓް  މިއިންއާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭނުންުކރެވޭނެއެވެ. އަދި 

 ފަންޑަށެވެ. 

 ގެ ބިން އަތޮޅު 

ކޮޓަރީގެ ގެސްޓްހައުސްއެއް )ގާޑްން  16އަކަފޫޓްގެުހސް ބިމުގައި   525000. އަތޮޅުގޭގެ ދެކުނުން އޮްނނަ ފ
ދަނީ މުއާއި މަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމަހިންގު ކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތަކާއިއެކުކޮންސެޕްޓްއަށް( އިމާރާތްކޮށް، އެ

ނުކުރެވި އޮންނާތީއާިއ  ގޮތެއްގައި ބޭުނން  އޮތް ހުސްިބން  އެދެވޭ އިތުރުކުރުމާއި، ފ. އަތޮޅުގޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި
ރައްޔިތުންނަށް  ބޭނުންކޮށް ސަރުކާރަާށއި އަތޮޅު ެހޔޮގޮތުގައި ބަދަލުގައި އެަތން ބޭއްވުމުގެ ދޫޮކށްލާފައި  އެފަދަބިމެއް އެގޮތަށް

 އައިސް އަތޮޅު  ބަދަލުތަކެއް އްޤީއަށް ރަނގަޅު ހެޔޮ އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޢުމްރާނީ ތަރަ ށްގޮތަކަށް ބޭނުންކޮ ކުރެވޭނެ މަންފާއެއް
ކުރާ އަސަރަށް ބެލުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު  ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެ ރައްޔިތުންގެ މާލީ

 މިކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެކެވެ. 
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް 

 (000) ދާއިރާއްތައް  ކުރެވޭ  ރަދު ޚަ 
 (000) އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - 4800179 4781213 4745088 ހިންގުމުގެ ދާއިރާޔަށް ކުރެވޭޚަރަދު 

 - 30108819 1758249 1218398 350000 ގްރާމްތައް ހިންގުމަށް  ޕްރޮ ތަރައްގީގެ
 - - - - - ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށް 

 - - - - - އެހެނިހެން 
 

  30108819 6558428 5999611 5095088 ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދު 
      

 (000) ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް 
 އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 - - 7351744 6708835 6200000 ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާުކރާ

 - - - - - ކައުންސިލުން ނަގާފީ 
 - - - - - އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބޭ ހިޭލއެހީ

 - - - - - ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ 
 - - 297515 270460 245800 އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން 

      
      ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

 - - - - - ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ 
      

      ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ 
 

      އަރަނި / )ދަރަނި( 

 ނިންމުން 
ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަްށ ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް  ވަނަ އަހަރުން 2017

ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ ޙަ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ

މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައުްނސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަްށ ބޮޑު ބަަދލެއް އަތުވެއްެޖ 
 ޒް ކުރެވޭނެއެވެ.ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަަކށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައި

8143  ދުލްޤައިދާ  07  
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  1 ނެކްސް އެ 
  ކުރާނެގޮތް  އަންދާޒާ  ޚަރަދު 

 ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުން     
 ހަރަކާތް  ޚަރަދު

 ނަންބަރު 
ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ 
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ހިންގުން  ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މެނޭޖްކުރުމާއި  ކުނި 
21,306.23 21,006.23 21,006.23 20,706.23 20,226.23 

20.1.1.1 

 ފަންނީ ބޭފުޅާގެ ޚަރަދު
 ޚަރަދު ބައިވެރިންގެ 36,200.00 45,800.00 48,800.00 48,800.00 51,800.00
 ކުލި  ހޯލް 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
 ޚަރަދު އެހެނިހެން 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
  ޚަރަދު ލިޔެކިޔުމުގެ 2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00

  އަންދާޒާ ޖުމްލަ   72,041.23 82,121.23 85,421.23 85,421.23 88,721.23
 ހިމެނޭ ލީފްލެޓް ތައްޔާރުކޮށް އާންމުންނަށް ބެހުން  މަޢުލޫމާތު ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ 

 ލީފްލެޓް  2500 20.1.1.2 12,500.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00
  އަންދާޒާ ޖުމްލަ   12,500.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00

 ތައްޔާރުކޮށް ރަށްރަށުގައި ހަރުކުރުން ހިމެނޭ ކެންވާސް  ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު 
 ކެންވާސް 60 20.1.1.3 45,000.00 46,800.00 48,000.00 51,000.00 52,800.00
  އަންދާޒާ ޖުމްލަ   45,000.00 46,800.00 48,000.00 51,000.00 52,800.00

 ރަށްރަށުގައި ބެހެއްޓުން  ކުނި އަޅާނެ ޑަސްޓްބިންތައް 
 ޑަސްބިން 300 20.2.1.1 360,000.00 390,000.00 405,000.00 420,000.00 435,000.00
  ޖުމްލަ އަންދާޒާ   45,000.00 46,800.00 48,000.00 51,000.00 52,800.00

 ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުން        
 ހަރަކާތް  ޚަރަދު

 ނަންބަރު 
ގޮތް )މަރުޙަލާ  ތަންފީޒުކުރާނެ
 2017 2018 2019 2020 2021  ތަރުތީބުން(

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން 

42,612.46 42,012.46 42,012.46 41,412.46 40,452.46 
 

 ފަންނީ ބޭފުޅާގެ ޚަރަދު
 ބައިވެރިންގެ ޚަރަދު 50.1.1.1 36,200.00 45,800.00 48,800.00 48,800.00 51,800.00

 ހޯލް ކުލި 51.1.1.1 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

 އެހެނިހެން ޚަރަދު 51.1.2.1 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

  ލިޔެކިޔުމުގެ ޚަރަދު   2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00 2,295.00

  ޖުމްލަ އަންދާޒާ   92,267.46 102,827.46 106,427.46 106,427.46 110,027.46
 


