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س ْبحَانَ ِهه َوتَعَالَى ގެ
ވ ِ
ށ ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމުރުކުރެއް ި
މރުކޮ ް
ބިމުގެ ޚަލީފާއެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނުން ލައްވައި އެބިން ތަޢް ީ
للا ه ه
س ْو هِل
ދއް ި
ތއް އުއްމަތަށް އުގަންނަވައި ެ
ހމަ ަ
ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .ތަހުޛީބާއި ތަމައްދުނުގެ ަ
ވ ނަބިއްޔާ هم َح َّم هِد َر ه
س َّل َِم އަށް ،ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި މި ޞަލަވާތާއިސަލާމުގައި
للا ه َ
صلَّى ِ
ِ
َ
علَ ْي ِِه َو َ
للاِ
އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ގ
ފލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީއާއި ތަމަށްދުން ތަސައްވަރު ކުރާނޭގޮތުގެ ތަރައްޤީ ެ
ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް ެ
އ
ވސް އެއަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކަ ި
ވ ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑި ތަކަކީ ެ
ވފައެވެ .ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ާ
ޕްލޭނެއް މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލެ ި
ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ .އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކާއެކު އެޕްލޭނަށް ފައިސާ
ނޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމުގައި
ހޯދާނޭގޮތުގެ ފައިނޭ ް
ދެކެމެވެ.
ވ
ބނުން ާ
އކައިދީ ތަރައްޤީއަށް ޭ
ވމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު މަގުދަ ް
މކީ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާޞިލް ު
މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މުހިއްމު ކަ ަ
ޗކުން ފުއްދުމުގެ ރަނގަޅު ގޮތް
ޅ މަގުދައްކައިދިނުމެވެ .ލިބޭއެއް ަ
ގނޭ ރަނގަ ު
ތތައް ހޯދުމަށް ހިނ ާ
ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަ ް
ދެމެހެއްޓުމެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ
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ލ ި
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ބޭނުން އެ ް

ވނެ ފައިސާ އަދި އިތުރު ވަޞީލަތްތައް
ށ ދެއްވައި ،ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމަށް ބޭނުން ާ
ކައުންސިލުތަކަށް ތަނަވަސްކޮ ް
ފރުކޮށްދިނުމެވެ.
ކައުންސިލުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޯ
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ތަޢާރަފް
ގ
ނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތު ެ
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
މަތިން 2022 ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް،
ގ
ލ ޕްލޭނެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްޤީ ެ
އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިނޭންޝަ ް
ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ
އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް 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 ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ.
ށ ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް
ޖތަކަ ް
މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީ ާ
އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.
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މއިގަނޑު އަސާސްތައް
ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ަ
ވ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް
ވ
އަދި ވިސްނުންތައް މި ބައިގާ ބަޔާންކުރެވިގެން ވާނެއެވެ .ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ާ
ތ
ސލްތަކަށް ހުއްދަކުރާ އެންމެ މަ ީ
ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުން ި
މިންވަރެއްގައި ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވެ ،އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި އެކު ޕާރޓްނަޝިޕް ހެދި އަދި މި ހާރު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
ކރުމަށް މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ނަމުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ފުޅާ ު
އެގޮތުން ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި
ފައިސާ ހޯދާނެ މައިގަނޑު އަސާސްތަކަކީ:

ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ އެހީ
ގ
ނ ާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލްތަކުން ތަރައްގީއަށް ހި ް
އ
މަޝްރޫއުތަކަށް ހަރަދުކުރުމަށް ކޮންމެ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފިސްކަލް ފޯރމިއުލާއެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހިލޭއެހީއެ ް
ގ  5%އާއި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ
ވ .އެގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ެ
ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެ ެ
ދނީގެ 40%
އލަތަށް ލިބޭ އާމް ަ
ބިމާއި ރަށާއި ،ފަޅާއި ފަރުފަދަ ތަންތަނުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދަ ު

އިން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއްގެ

ގ
ނމެ އަހަރަކު ވެސް ހިލޭއެހީ ެ
ލލެވިގެން މިޖުމްލައިގެ ތެރެއިން ވަކި ވަކި ކައުންސިލްތަކަށް ކޮ ް
ށ ބަ ާ
ނތައްތަކަ ް
ދަށުން ވަކި ކަ ް
އހީ އިން
ށ ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ ެ
ރއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލްތަކަ ް
ގޮތުގައި ދައުލަތުން ވަކި މިންވަ ެ
ނންކުރެވޭނެއެވެ.
ބ ު
ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމަށާއި އަދި ވ.އަތޮޅުގައި ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ޭ

ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ވ
ހލާފުނު ާ
ރއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ ި
ނ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،ދިވެހި ާ
ގ ރައްޔިތުން ާ
ރށް ނުވަތަ ސިޓީ ެ
އެ ކައުންސިލް ނިސްބަތްވާ ަ
އސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައަޅައި ،އެ ފީ ނުވަތަ ކުލި
ނންވާ ފަ ި
ގޮތުގެމަތިން ،ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭ ު
ނ
ވތަ ކުލިން ކައުންސިލަށް އާމްދަ ީ
ތން ދެވޭ ހިދުމަތްތަކުން ނެގޭ ފީ ނު ަ
ށ ލިބިގެންވެއެވެ .އެގޮ ު
ނެގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަ ް
ހޯދުމަށް އަޒުމްކުރާ ގޮތާއި އެ އާމްދަނީން ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި،
އޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި މިނޫންވެސް އެހީދޭ ތަފާތު އެކިފަރާތްތަކުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމި ް
ށ
އެހީތެރިކަން ކައުންސިލުން ހޯދުމެވެ .މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކޮށް ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްތަކަ ް

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން 2026 – 2022

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އ ހޯދުމަށް  2022ވަނައަހަރުގެ
ބޭނުންކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .މިއަސާސްގެ ދަށުން ކައުންސިލުން މިފަދަ ހިލޭ އެހީތަ ް
ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާހޯދުމާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕަބްލިކް
ނ
ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލު ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެ ް
އމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ަ
ތކުގެ ހަރަދުގައި ތަރައްގީގެ ވަސީލަތެއް ހަދައި ،ކަނޑައެޅޭ
ތ ަ
މއްލަ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާ ް
ދިނުން ހިމެނެއެވެ .އަދި އަ ި
މުއްދަތެއްގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން އެ ވަސީލަތެއް ހިންގުމަށްފަހު އަނބުރާ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރާގޮތަށް ،ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައި
ލ
ސލް އިހްތިޞާޞް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން އަމިއް ަ
ހިމެނިފައިވާ ވ.އަތޮޅު ކައުން ި
ވލުކުރެވޭނެއެވެ .މިއަސާސްގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން
ފަރާތްތަކާއި އެގްރީމެންޓްކޮށް ހަ ާ
ދނީ ހޯދޭނެއެވެ.
ވ.އަތޮޅު ރިސޯސް ޕްލޭންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިގެން އާމް ަ

ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ރަށުގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއެކު
ޕާރޓްނަރޝިޕް ހެދުން
ނކޮށް ،އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކައި ގުޅޭގޮތަށް
ވ.އަތޮޅުގެ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނު ް
ބޭނުންކޮށް ،ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި އެކު ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ .އެގޮތުން ތަރައްގީގެ
ޕްލޭންގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހިދުމަތް ދިނުމަށާއި ،އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި އިގްތިސާދީ އަދި

އިޖްތިމާއީގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާއި ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ
ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ ފައިދާ
ނތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ،ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ދާއިރާގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ބޭނު ް
ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިހްތިޔާރު ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް
ށ ކައުންސިލްތަކުން ވިޔަފާރި
ބނުންތަކަ ް
އވެ .އަދި މިފަދަ ޭ
ކށްފައިވެ ެ
ގ ގާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމު ެ
ނކަމުން މި އަސާސްގެ ދަށުން
ކމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެ ް
ކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފައްދައި ހިންގިދާނެ ަ
ޓޑް" ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް
ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް "ވ.އަތޮޅު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮންޕެނީ ލިމި ެ
މ
ތރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ،ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގޭނެ އެއް ެ
އުފައްދާނެއެވެ .މިއީ ވ.އަތޮޅު ަ
ދއިރާތައް އަދި ގްރީން އެނާރޖީ
މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތެވެ .ވ.އަތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ،ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ާ
ފަދަ ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވ.އަތޮޅުގައި އެބައޮތެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރުން
ނ
ކށްގެ ް
ތޅު އިޙްތިޞާޞްގައިވާ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން ޮ
ދ އަ ޮ
ބންތައް އަ ި
ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ި
ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ އާއްދަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރީދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަޅު ރަށް/ރަށްތަކާއި
ނތަކާއި ނުއުފުލޭ ހަރުމުދާތައް ރަށުގެ ތަރައްގީގެ އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
އެންމެހާ ވަސީލަތްތަކާއި ބި ާ
އ ފަޅުރަށްރަށާއި ފިނޮޅާއި ފަޅާއި
ޅގައި މި ވަގުތު ނަގާފައިވާ ބިމާ ި
ބނުންތަކަށް ސަރުކާރަށް ވ.އަތޮ ު
އަދި ގައުމީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ޭ
ފަރާއި ހާހަލާއި ގިރީގެ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުން ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުލި ވ.އަތޮޅަށް ނެގޭނެއެވެ.
އ
ގ ި
ތއް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއް ަ
ތއް އަދި އެހެނިހެން ސަރަހައްދު ަ
ވ.އަތޮޅު އިޙްތިސާސްތެރޭގައިވާ ފަޅު ރަށްރަށް ،ފަޅުތަކައި ގިރި ަ
ވ ގޮތަށް އަތޮޅުގެ ރިސޯސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާއި ،ވ.އަތޮޅު
ބނުންތަކާއި ވިޔަފާރިއަށް ފަހި ާ
ބޭނުންކުރުމަށް ،ރައްޔިތުންގެ ޭ
ނ
ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތަކުން ،އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ .އެހެންކަމު ް
ގ
ނންކޮށްގެން ތަރައްޤީ ެ
ތތައް ބޭ ު
ހން ވަސީލަ ް
ނތައް އަދި އިޙްތިސާސްގެ ތެރޭގައިވާ އެހެނި ެ
އތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބި ް
މިފަދަ ގޮތަކަށް ަ
އަމާޒުތައް ހާސިލްވެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑެވެ.

ކައުންސިލުން ލޯނު ނެގުން
ނ
ލ ް
ށއަޅާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގެ ގޮތުން ވ.އަތޮޅު ކައުންސި ު
ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަ ަ
ނއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭންކް
ކަނޑައަޅާ މަޝްރޫއުއަކަށް ނުވަތަ މަޝްރޫއުތަކަކަށް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކުން ާ
ގތުން ވ.އަތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެވެސް
ގނެއެވެ .މި ޮ
ދރާތަކުން ލޯނު ނެ ޭ
ހން މާލީ އި ާ
ތަކުންނާއި އެހެނި ެ
މުހިއްމު ބައެއްކަމުގައިވާ "އަތޮޅު މުދާ ފެރީ" ޤާޢިމްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާއަކުން ލޯން ނެގުމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ .މިއީ
އަތޮޅަށް ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުންވެސް ރަނގަޅު ނަފާއެއް ލިބޭނެ ދާއިދާއެއްކަމުން ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް
ދަތިތަކެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

އެހެނިހެން އާމްދަނީ
ތ ވިޔަފާރީގެ
ރމުގެ ކުރިންވެސް ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދިކުރުމަށް ތަފާ ު
ކައުންސިލް ނިޒާމު ތަޢާރަފުކު ު
ޅ
ޅ ފިހާރާއިގެ ކުލި އަދި އަތޮ ު
ތކުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ،ވ.އަތޮ ު
ފނި ަ
ހގަކޮށްލަމެވެ .ޕަބްލިކް ކުން ު
ޙަރަކާތްތައް ހިންގިފައިވާކަން ފާ ަ
ލބެމުންދެއެވެ.
ނސިލަށް އާމްދަނީ ި
ނ އެކިއެކި ކްރެޑިޓް ސްކީމުތަކުން ވ.އަތޮޅު ކައު ް
ހންގެމުން އަން ަ
ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ި
މިއީވެސް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެއްގޮތުގައި ބަލައި އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.
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ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް
ފައިސާ ލިބޭِދާއިރާތައް ()000

އަހަރު
2022

2023

2024

2025

2026

4,700,000.00

4,935,000.00

5,181,750.00

5,440,837.50

5,712,879.38

16,500.00

17,325.00

18,191.25

19,100.81

20,055.85

ހ
އ ީ
ފރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭ ެ
އެހެނިހެން ަ

1,300,000.00

1,365,000.00

1,433,250.00

1,504,912.50

1,580,158.13

ދ
އ ަ
ފރި ފަ ި
ލގެ ވިޔަ ާ
ކައުންސި ް

6,500,000.00

10,000,000.00

10,500,000.00

11,025,000.00

11,576,250.00

ތގޮތުން
އެހެނިހެން ގޮ ް

1,380,000.00

1,424,200.00

1,495,410.00

1,570,180.50

1,648,689.53

ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ

13,896,500.00

17,741,525.00

18,628,601.25

19,560,031.31

20,538,032.88

ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ

4,000,000.00

ރ
ރން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކު ާ
ސަރުކާ ު
ފ
ނގާ ީ
ކައުންސިލުން ަ

ِ
ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ

ޚަރަދު ކުރެވޭِދާއިރާއްތައް ()000

17,896,500.00

17,741,525.00

18,628,601.25

19,560,031.31

20,538,032.88

އަހަރުِ
2022

2023

2024

2025

2026

ދ
ރ ު
ޚ ަ
މށް ކުރެވޭ ަ
ނގު ަ
މތައް ހި ް
ގރާ ް
ޤގެ ޕްރޮ ް
އ ީ
ތަރަ ް

12,530,000.00

13,156,500.00

13,814,325.00

14,505,041.25

15,230,293.31

ދ
ރ ު
ކރެވޭ ޚަ ަ
އރާއަށް ު
ގމުގެ ދާ ި
ހިން ު

3,444,418.00

3,616,638.90

3,797,470.85

3,987,344.39

4,186,711.61

370,000.00

370,000.00

370,000.00

370,000.00

370,000.00

-

-

-

-

-

ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށްِލަފަކުރާ ޚަރަދު

16,344,418.00

17,143,138.90

17,981,795.85

18,862,385.64

19,787,004.92

އަރަނި ( /ދަރަނި)ِ

1,552,082.00

598,386.10

646,805.41

697,645.68

751,027.96

ރރުމަށް
ދަރަނި އަދާ ކު ު
ނ
އެހެނިހެ ް
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