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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
ރު ކުރާނޭގޮތުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް މިހާރުވަނީ ތަރައްޤީއާއި ތަމަށްދުން ތަސައްވަ ހދ.އަތޮޅުށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް ކުރިއަ

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 މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މުހިއްމު ކަމަކީ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާޞިލްވުމުގައި
އެއްޗަކުން ފުއްދުމުގެ ރަނގަޅު ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހިނގާނޭ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދިނުމެވެ. ލިބޭ

 ގޮތް ދެމެހެއްޓުމެވެ.

 

 

 އާދަމް ޢަލީ

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ހދ.އަތޮޅު
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  ތަޢާރަފް 
 2017ނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، ޤާމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިްނގުމުގެ 

ގެ ޕްލޭަނށް ިރއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިވާ ޤީފެށިެގން ކުރިއަްށ އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުަލވާލެވުނު ތަރައްވަނަ އަހަރުން 
ރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ޙަގެ ޤީ ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ. މިގޮތުްނ ކުރިއަށް އޮތް 

ޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭެނ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެޭވ އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް ހިންގުމަށް ހިާގނެ ކަމަށް އަންދާ 
މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާންމުދަނީ 

 މަނާފައިވާނެއެވެ. ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހި

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެްއގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި 
ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ. މިއަމާޒަށް ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޤީތަރައް
ގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް ޤީލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްވާސި

 އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.

 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 
 ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ 

އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކައުންސިލް 
ރަކާތްތައް ޙަގެ ޤީދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ޕަބްިލކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާުތ ތަރައްހޯ

 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ 

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

 ންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ކައު

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް 

ގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ެއހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާހޯދުމާއި އެއްމިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ޤީތަރައް
އިސްކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. މިގޮތުން ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލު 

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

މަޝްރޫއުތަކަށް ދަނީ އެއް މިހާރުވެސް ތަރައްޤީގެ ގެ ބޮޑުބަކައުންސިލުން ވިޔަފާރި ތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީހދ. އަތޮޅު 
ޗަށް ނަގާ އެކުގައި ތަރައްޤީގެ އްއްލަ ފައިމައް އަދި ރަށުކައުންސިލްތައް އަމިންނެވެ. ނަމަވެސް އަތޮޅުގެ ރަށްތަހަރަދުކުރެވެމު

ލިބޭނެ މަގުތައް އިތުރުކޮށް ތަރައްޤީ  ނީއާންމުދައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ާވތީ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ބޭނުންމަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް 
ކޮންމެ  ވިޔަފާރީގެ ނަފާވެރިކަން ބޭުނންކުރެވެމުން ދާނެއެވެ. މިގޮތުންޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންކަްނ ތަންފީޒު ކުރުމަށް 

އަހަރަކުވެސް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ަފސް އިންސައްތަ ރިޒާވް ކުރުމަށްފަހު އެއަހަރަކު ހިންގުމަށް ކަނަޑއެޅިފައިވާ ތަރައްޤީގެ އެކި 
 މަޝްރޫއުތަކަށް ބަޖެޓް އެލޮކޭޓްުކރެވި ހަރަދު ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ. 

 އެހެނިހެން 

ނޫނުގައިވާޮގތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީން ރިޒާވްގައި ފައިސާ ޤާއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 
ކައުންސިލުގެ ިރޒާވުން ކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމުމާއި، ކައުންސިލުންދޭ ަބއެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ބަހައްޓާނެއެވެ. 

ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ބޭނުްނ ޤީގެ ތަރައްގޮތުްނ ލިބޭ އާންމުދަނީ ކައުންސިލު ގޮތްފީތަކައި އެހެނިހެން 
 ނުކުރުމަކީވެސް އަމާޒެކެވެ.

 ން ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރު 

ކުރާނީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ށުގެ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބަންޑާރ ރުއްގަސް ބޭނުން ރަރަށުގެ ރުއްގަސް: 
ށް ކުއްޔަށް ދީގެންނެވެ. މިގޮތުން ރުކާއި މޭވާ އަޅާ ގަސްތަކުން ހަބޮޑު އާންމުދަނީ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް ފަސް އަހަރު ދުވަ

 ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ލިބޭ ޮގތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ އަމާޒެކެވެ.  

 ރަށުގެ ބިން 

ބޭުނންތަކާއި ވިޔަފާިރއަށް ފަހިވާ ޮގތަށް ޭލންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި،  ރަށުގެ ބިން ބޭުނންކުރާނީ ރަްއޔިތުންގެ
އަށް ެއންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވާޮގތަށެވެ. މިގޮތަށް ިބން ކުއްޔަށް ޤީކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވޭ ބިްނތަކުން، ރަށުގެ ތަރައް

ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އެބިން ބޭނުންޮކށްގެން ކުރާ މަސައްކަތުން ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ކުލި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި 
 އަށް ކުރާ އަސަރަށް ބެލުމަކީ އަމާޒެކެވެ.ޤީރަށުގެ ތަރައް
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  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާންމުދަނީ އާއި ޚަރަދު 

 

 

 

 

 

 

 

 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް 

 (000)  ދާއިރާއްތައް ކުރެވޭ  ޚަރަދު 
 (000) އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 7,500 7,100 6,582 6,063 7,290 ހިންގުމުގެ ދާއިރާޔަށް ކުރެވޭޚަރަދު 

 1,600 1,500 1,200 1,356 608 ގްރާމްތައް ހިންގުމަށް  ޕްރޮ ތަރައްގީގެ
      މަށް ދަރަނި އަދާ ކުރު

 1,200 1,050 727 1,237 988 އެހެނިހެން 
 

 10,300 9,650 8,509 8,656 8,886 ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދު 
      

 (000) ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް 
 އަހަރު 

2017 2018 2019 2020 2021 
 7,500 7,100 6,582 6,063 7,290 ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާުކރާ

 160 155 150 150 125 ކައުންސިލުން ނަގާފީ 
 30 25 20   އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން ލިބޭ ހިޭލއެހީ

 1,850 1,500 1,243 692 554 ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދަ 
 1,550 1,500 1,081 2,463 1,086 އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން 

 11,090 10,280 9,076 9,368 9,055 ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 
 - - - - - ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ 

      
 11,090 10,280 9,076 9,368 9,055 ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ 
 790 630 567 712 169 އަރަނި / )ދަރަނި( 
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(000)ރަ ުު އަހަރު ލިބުނުފައިސާއާއި ހިނގި ޚ5ަފާއިތުވި 

ޖުމްލަ ހިނގި ޚަރަ ުު ލިބުނު އާމް ުަނީ
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 ނިންމުން 
ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް  2017

ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަ
ެޖ މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައުްނސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަްށ ބޮޑު ބަަދލެއް އަތުވެއް

 ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަަކށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

1440 ޛުލްޤަޢިދާ 27  

 2019 ޖުލައި 30




