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ތަޢާރަފް
އވާ ގޮތުގެ މަތިން2017 ،
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަ ި
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހި ް
ރއާޔަތްކޮށް ،އެކުލަވާލާފައިވާ
ނށް ި
ލވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ ަ
ށ އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކު ަ
ގން ކުރިއަ ް
ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ޤގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ
ނ ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައް ީ
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ .މިގޮތު ް
ވ އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް
ނ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެ ޭ
ދޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭ ެ
ގނެ ކަމަށް އަން ާ
ހިންގުމަށް ހި ާ
މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާންމުދަނީ ހޯދުމުގައި
ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ތަރައްޤީގެ
ސ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ .މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައި ާ
ނ
ޖޓެއް އެކުލަވާލައި މިޕްލޭ ް
ގންވާ އަހަރީ ބަ ެ
ތޖާތަކަށް ބިނާވެ ެ
ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަ ީ
ނއެވެ.
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭ ެ

ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް
ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ
ހދޭނެއެވެ.
ގއި ހިމަނައިގެން ޯ
ނ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ަ
ގމަށް ހިނގާ ެ
ކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިން ު
މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާތު ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް
ހލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.
ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ
ނވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ،ޖަމްއިއްޔާ
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނު ް
މވެ .މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން
ހދު ު
ކފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ޯ
ޖަމާއަތްތަކާއި އެހީދޭ ތަފާތު އެ ި
ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.
ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް
ތގައި ފައިސާހޯދުމާއި އެއްމިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮ ު
ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލު އިސްކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ .މިގޮތުން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓް
އމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
ހިންގުމާއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ަ
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ޝއަލް ޕްލޭން 2021-2017
އނޭން ި
ކއުންސިލް ފަ ި
ތޅު ަ
ކޮޅުމަޑުލު އަ ޮ

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ
ރ
ތ ކައުންސިލްއިން ނުކު ި
ޓރު ވިޔަފާރީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ވިޔަފާރިއެއް މިވަގު ު
ލބޭފަދަ އަތޮޅު ސް ޯ
އާންމުދަނީ ި
އތް
ނ ޢިމާރާތާއި ،ފައްސިޔަ ވިޔަފާރީ (ލާންޗް ފެރީ) ކުރިއަށް ޮ
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަތޮޅުކެފޭ އާއި އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ ހިމެ ޭ
ލބޭފަދަ
މގައި އާންމުދަނީ ި
ބނުންވާ ފައިސާ ހޯދު ު
ހންގުމަށް ޭ
މށާއި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ި
ފަސްއަހަރު ކައުންސިލް ހިންގު ަ
ދނީގެ  70%ބޭނުންކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒެކެވެ.
މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި އެމަސައްކަތުން ލިބޭ އާންމު ަ
އެހެނިހެން
ގތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީން ރިޒާވްގައި ފައިސާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
ބއެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ
ރޒާވުން ކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމުމާއި ،ކައުންސިލުންދޭ ަ
ބަހައްޓާނެއެވެ .ކައުންސިލުގެ ި
ނ
ނ ލިބޭ އާންމުދަނީ ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ބޭނު ް
ފީތަކައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތު ް
ނުކުރުމަކީވެސް އަމާޒެކެވެ.

ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރުން
ހަރުމުދާ :އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހަރުމުދާ ބޭނުން ކުރާނީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ބޮޑު އާންމުދަނީ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް ފަސް އަހަރު
ދުވަހަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ މިގޮތުން ރަހަނު ލާންޗާއި އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ލިބޭ ގޮތަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން
ބޭނުންކުރުމަކީ އަމާޒެކެވެ.

ނ އަތޮޅު ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަކީވެސް
އަދި ހަމަ އެހެންމެ މާލޭގައި ހުން ަ

މިކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.
ރަށްރަށުގެ ބިން
ކރާނީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކާއި ވިޔަފާރިއަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނައި،
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުން ު
ށ ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތަކުން ،ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވާގޮތަށެވެ .މިގޮތަ ް
ރ މަސައްކަތުން ރަށްރަށުގެ
ލގައި އެބިން ބޭނުންކޮށްގެން ކު ާ
އެންމެ ބޮޑު ކުލި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ބެލުމުގެ ބަދަ ު
ތަރައްޤީއަށް ކުރާ އަސަރަށް ބެލުމަކީ އަމާޒެކެވެ.
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ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާންމުދަނީ އާއި ޚަރަދު
 2012ން  2016ގެ ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު (

7723511.42

10287291

12000000
10000000
8000000

3500240.38

6758415.34

8298118

8487801.68

8250265

8046176

9490241

9145275.73

ދައުލަތުން ދެއްވާ ބަޖެޓާއި ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޖެޓް)

6000000
4000000
2000000
0
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ރ ުދ
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ޝއަލް ޕްލޭން 2021-2017
އނޭން ި
ކއުންސިލް ފަ ި
ތޅު ަ
ކޮޅުމަޑުލު އަ ޮ

2016

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް
ޚަރަދު ކުރެވޭ

އަހަރު

ދާއިރާއްތައް ()
ހިންގުމުގެ ދާއިރާޔަށް
ކުރެވޭޚަރަދު
ތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުމަށް
ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށް
ނ
އެހެނިހެ ް

ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް
ލަފަކުރާ ޚަރަދު

2017

2018

2019

2020

2021

6,400,000

7,404,594

7,467,932

7,654,631

7,845,996

243,032,017

187,341,446

181,906,233

114,033,879

75,088,534

-

-

-

-

-

58000

59450

60936.25

62459.65625

64021.14766

249,490,017

194,805,489

189,435,102

121,750,970

82,998,551

ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް

އަހަރު

()
ސަރުކާރުން ލިބޭނެ
ކަމަށް ލަފާކުރާ
ފ
ކައުންސިލުން ނަގާ ީ
ކން
އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ު
ހ
ލިބޭ ހިލޭއެ ީ
ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި
ފައިދަ
ގތުން
އެހެނިހެން ގޮތް ޮ

ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް
ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

2017

2018

2019

2020

2021

244,979,178

189,239,544

183,212,762

114,650,367

74,692,200

100,695

105,730

111,016

116,567

122,395

3,850,000

4,620,000

4,851,000

5,093,550

5,348,228

560,144

840,216

1,260,324

1,890,486

2,835,729

102500

155000

186000

223200

267840

249,592,517

194,960,489

189,621,102

121,974,170

83,266,391

ދަރަންޏަށް ނަގާ
ފައިސާ
ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ
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83,266,391 121,974,170 189,621,102 194,960,489 249,592,517

ޝއަލް ޕްލޭން 2021-2017
އނޭން ި
ކއުންސިލް ފަ ި
ތޅު ަ
ކޮޅުމަޑުލު އަ ޮ

އަރަނި ( /ދަރަނި)

102,500

155,000

186,000

223,200

267,840

ނިންމުން
 2017ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް
އސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ
ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަ ި
ޖ
ދލެއް އަތުވެއް ެ
ށ ބޮޑު ބަ ަ
ނސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު ،މުޅި މާލީ ވެއްޓަ ް
މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައު ް
ކށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.
ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަ ަ
 9ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438
 8ޑިސެމްބަރު 2016
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