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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
 

ْحٰمنِِ ٱّلٰلِِ بِْسمِِ ِحيمِِ ٱلرَّ  ٱلرَّ

ގެ  َوتَعَالَى سهْبَحانَههِ للاهِބިމުގެ ޚަލީފާއެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނުން ލައްވައި އެބިން ތަޢްީމރުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވި  
دِه  ނަބިއްޔާ  އުއްމަތަށް އުގަންނަވައިެދއްވިތަހުޛީބާއި ތަމައްދުނުގެ ަހމަތައް މެވެ.ޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަ ޙަ َحمَّ  َرسهْولِه مه
މި ޞަލަވާތާއިސަލާމުގައި  މެވެ. އަދިސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރައަށް، ޞަލަވާތާއި  َوَسلَّمَِ َعلَْيهِِ للاهِ َصلَّى للاِِ

 މެވެ.ގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރައެކަލޭގެފާނު

ތަރައްޤީއާއި ތަމަށްދުން ތަސައްވަރު ކުރާނޭގޮތުގެ ތަރައްޤީެގ  ެފލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް 
ޕްލޭނެއް މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލެިވފައެވެ. ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިާވ ހުރިހާ ލަނޑުދަނޑި ތަކަކީެވސް އެއަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކަިއ 

ކު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކާއެކު އެޕްލޭނަށް ފައިސާ ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމަށް ވުމާއެ
އްކަމުގައި އި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެހޯދާނޭގޮތުގެ ފައިނޭްނޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކަ

 ދެކެމެވެ.

ޅު މަގުދަްއކައިދީ ތަރައްޤީއަށް ޭބނުންާވ މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މުހިއްމު ކަަމކީ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް ވާޞިލްުވމުގައި އެންމެ ރަނގަ
ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަްތތައް ހޯދުމަށް ހިނާގނޭ ރަނގަުޅ މަގުދައްކައިދިނުމެވެ. ލިބޭއެއްަޗކުން ފުއްދުމުގެ ރަނގަޅު ގޮތް 

 ދެމެހެއްޓުމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިލިބިގެްނދިޔަ ޤާނޫނީ 
 ބާރުވެރިކަމާއި ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމަށް ިލިބފައިވާ ފުރުޞަތުގެ  ބޭނުން އެްނމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމުގެ މަގު

 އަދި އިތުރު ވަޞީލަތްތައް  ފައިސާތަނަވަސްކޮްށ ދެއްވައި، ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމަށް ބޭނުންާވނެ ކައުންސިލުތަކަށް 
 ފުރިހަމައަށް ޯފރުކޮށްދިނުމެވެ. ކައުންސިލުތަކަށް 

 

 

 ޝުޖާޢު ޢަލީ   

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
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  ތަޢާރަފް 
 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ       
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް،  2022މަތިން، 

ނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްޤީެގ އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިނޭންޝަްލ ޕްލޭ
ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ 

ހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެ
 ކުރުމާއި އާންމުދަނީ ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

އުންސިލް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކަ            
ހިންގުމަށާއި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ. 
މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީާޖތަކަްށ ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް 

 ލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.އެކު
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 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ަމއިގަނޑު އަސާސްތައް 
ވ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައް        

 ޕްލޭންގައިވާ  ތަރައްޤީގެ އަހަރުގެ 5 ކައުންސިލްގެއަދި ވިސްނުންތައް މި ބައިގާ ބަޔާންކުރެވިގެން ވާނެއެވެ. ވ.އަތޮޅު 
ހޯދުމަށް، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންިސލްތަކަށް ހުއްދަކުރާ އެންމެ މަީތ  ފައިސާ ންކައުންސިލު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތައް

މިންވަރެއްގައި ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވެ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި އެކު ޕާރޓްނަޝިޕް ހެދި އަދި މި ހާރު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 
  ފުޅާުކރުމަށް މި ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ނަމުގައި ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް

 ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތައް ޕްލޭންގައިވާ ތަރައްޤީގެ އަހަރުގެ 5 ކައުންސިލްގެވ.އަތޮޅު  އެގޮތުން         
 :އަސާސްތަކަކީ މައިގަނޑުފައިސާ ހޯދާނެ 

 އެހީ  ހިލޭ  ދައުލަތުންދޭ 
 ހިްނގާ  ތަރައްގީއަށް ކައުންސިލްތަކުން ،ދިނުމަށާއި ހިދުމަތްތައް ދޭ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގުމަށާއި އިދާރީ ކައުންސިލްގެ

 ހިލޭއެހީއެއް  ދައުލަތުން ދަށުން ފޯރމިއުލާއެއްގެ  ފިސްކަލް އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ ކޮންމެ ހަރަދުކުރުމަށް މަޝްރޫއުތަކަށް
 ނުހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޙްތިޞާޞްގެ ކައުންސިލްގެ އާއި %5 އާމްދަނީގެ  ދައުލަތުގެ އެގޮތުން. ކައުންސިލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ 

އިން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާއެއްގެ  %40  އާމްަދނީގެ ލިބޭ ދަުއލަތަށް ގޮތުގައި ކުލީގެ ތަންތަނުގެ ފަރުފަދަ ފަޅާއި ،ރަށާއި ބިމާއި
 ހިލޭއެހީގެ  ވެސް އަހަރަކު ކޮްނމެ ކައުންސިލްތަކަށް ވަކި ވަކި ތެރެއިން މިޖުމްލައިގެ ބަާލލެވިގެން ކަްނތައްތަކަށް  ވަކި ދަށުން
 އިން ެއހީ ހިލޭ ދައުލަތުންދޭ ކައުންސިލްތަކަށް  އަހަރަކު ކޮންމެ އެހެންކަމުން. ދޫކުރެވޭނެއެވެ މިންވަެރއް ވަކި ދައުލަތުން ގޮތުގައި

 ޭބުނންކުރެވޭނެއެވެ. ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީގެވ.އަތޮޅުގައި  އަދި ހިންގުމަށާއި އިދާރާ ކައުންސިލްވ.އަތޮޅު 

  އާމްދަނީ  ލިބޭ  ޚިދުމަތްތަކުން  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން 
 ިހލާފުނުވާ  ގާނޫނުތަކާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާ  ސިޓީގެ  ނުވަތަ ަރށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލް އެ

 ކުލި  ނުވަތަ ފީ އެ ،ކަނޑައަޅައި ކުލި ނުވަތަ ފީ ހޯދުމަށް ފަިއސާ ބޭުނންވާ ހިދުމަތްތަކަށް ދޭ ކައުންސިލްތަކުން ،ގޮތުގެމަތިން
 އާމްދަނީ  ކައުންސިލަށް ކުލިން ނުަވތަ ފީ ނެގޭ ހިދުމަތްތަކުން ދެވޭ އެގޮުތން. ލިބިގެންވެއެވެ ކައުންސިލްތަކަށް  ބާރު ނެގުމުގެ
 ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ. ކަންކަމަށް ތަރައްޤީގެ އާމްދަނީން އެ ގޮތާއި އަޒުމްކުރާ ހޯދުމަށް

 އެހީ  ހިލޭ  ދޭ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ 
 ،ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ އުސޫލަކީ ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑުކޮށް ހޯދުމުގައި ފައިސާ ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތަރައްޤީގެ

 އެކިފަރާތްތަކުގެ ތަފާތު އެހީދޭ މިނޫންވެސް ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމިްއޔާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
 ހަރަކާތްތަކަށް  ތަރައްގީގެ ނުކޮށް ބޭނުން ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ އިދާރީ ފައިސާ ހޯދާ މިގޮތުން. ހޯދުމެވެ ލުންކައުންސި އެހީތެރިކަން
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ވަނައަހަރުގެ  2022 ހޯދުމަށް އެހީތައް  ހިލޭ މިފަދަ ކައުންސިލުން ދަށުން މިއަސާސްގެ. ކަމެކެވެ އެދެވިގެންވާ ބޭނުންކުރުމަކީ
 މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ. ތެރޭގައި

 ޕާރޓްނަރޝިޕް  ޕްރައިވެޓް  ޕަބްލިކް 
 ޕަބްލިކް ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ފައިސާހޯދުމާއި ގޮތުގައި އެހީގެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ހިންގުމުގައި ޕްރޮގްރާމް ތަރައްޤީގެ
 ގުޅިގެން  ފަރާތްތަކާ އަމިއްލަ މިގޮތުން ކުރެވޭނެއެވެ. އިންވެސްޓް ކައުންސިލުންވ.އަތޮޅު  އުސޫލު  ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރައިވެޓް
 މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްތައް ައމިއްލަ ޚިދުމަތްތައް ބައެއް ދޭ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުންވ.އަތޮޅު  ހިންގުމާއި ޕްރޮޖެކްޓް ތަރައްޤީގެ
 ކަނޑައެޅޭ  ،ހަދައި ވަސީލަތެއް ތަރައްގީގެ ހަރަދުގައި ފަރާްތަތކުގެ އެ ފަރާތްތަކުން އަިމއްލަ އަދި. ހިމެނެއެވެ ދިނުން

 ޕްލޭންގައި ތަރައްގީގެ ،ހަވާލުކުރާގޮތަށް ކައުންސިލާ އަނބުރާ ހިންގުމަށްފަހު ލަތެއްވަސީ އެ އުސޫލުން  ވިޔަފާރި މުއްދަތެއްގައި
 އަމިއްލަ  އުސޫލުން ބީލަމުގެ ހިންގުމަށް ރޫއުތައްވ.އަތޮޅު ކައުންިސލް އިހްތިޞާޞް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަޝް ހިމެނިފައިވާ
 ދަށުން ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް ކައުންސިލުން ދަށުން މިއަސާސްގެހަާވލުކުރެވޭނެއެވެ.  އެގްރީމެންޓްކޮށް ފަރާތްތަކާއި

 މްަދނީ ހޯދޭނެއެވެ.ވ.އަތޮޅު ރިސޯސް ޕްލޭންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކުން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައިގެން އާ

 ޖަމާއަތްތަކާއެކު  ޖަމިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ރަށުގެ  ކައުންސިލުން  ހިންގުމަށް  ހަރަކާތްތައް  ތަރައްގީގެ 
  ހެދުން  ޕާރޓްނަރޝިޕް 

ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުްނކޮށް، އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކައި ގުޅޭގޮތަށް  ވ.އަތޮޅުގެ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުން
 ތަރައްގީގެ އެގޮތުން. މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ ކައުންސިލުންވ.އަތޮޅު  އެކު ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ބޭނުންކޮްށ، ތަރައްޤީކުރުމަށް

 އަދި  އިގްތިސާދީ އިތުރުކުރުމަށާއި ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ އާމްދަނީ ،ދިނުމަށާއި ހިދުމަތް އަސާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްލޭންގައި
 ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ  ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާއަތްތަކާއި އަމިއްލަ ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުމުގައި ހޯދުމުގެ ކުރިއެރުން އިޖްތިމާއީގޮތުން
 ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މަސައްކަތް ބައިވެރިވެގެން

  ފައިދާ  ލިބޭ  ވިޔަފާރިން  ކައުންސިލްގެ 
 ދާއިރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ކައުންސިލްގެ ،ފުއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުްނތައް އަސާސީ ރައްޔިތުންގެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

 އިދާރީދާއިރާތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލިބިގެންވާކަމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އިހްތިޔާރު  ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތައް އިޤްތިޞާދީ ތެރޭގައި
 ވިޔަފާރި ކައުންސިލްތަކުން ޭބނުންތަކަށް  މިފަދަ އަދި. ބަޔާންޮކށްފައިވެެއވެ ގާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ

 ދަށުން  އަސާސްގެ މި އެހެްނކަމުން. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ހިންގިދާނެަކމަށް އުފައްދައި ކުންފުނި އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ކުރުމަށްޓަކައި
ވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް "ވ.އަތޮޅު ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮންޕެނީ ލިމިެޓޑް" ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް  އަތޮޅު ކައުންސިލުންވ.

ކަންކަމުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް، ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގޭނެ އެއްެމ  ަތރައްޤީގެ ވ.އަތޮޅު އުފައްދާނެއެވެ. މިއީ
އް މަސައްކަތެވެ. ވ.އަތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާުމ، ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ާދއިރާތައް އަދި ގްރީން އެނާރޖީ މުހިއްމު އެ

 ފަދަ ދާއިރާތަކުން ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވ.އަތޮޅުގައި އެބައޮތެވެ. 
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 ބޭނުންކުރުން  ހަރުމުދާ  ކައުންސިލްގެ 
ިބންތައް އަިދ އަޮތޅު އިޙްތިޞާޞްގައިވާ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެްނ  ހުރި ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކައުންސިލްގެވ.އަތޮޅު 

 ވިޔަފާރީގެ ނަފާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ.

 އާއްދަނީ  ލިބޭ  ވަސީލަތްތަކުން  ތެރޭގައިވާ  އިޙްތިސާސްގެ 
 ރަށްތަކާއި /ރަށް ފަޅު ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޙްތިސާސްގެ  ކައުންސިލްގެ މެނޭހި އިދާރީދާއިރާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ހާސިލްކުރަން އަމާޒުތައް ތަރައްގީގެ ރަށުގެ ހަރުމުދާތައް ނުއުފުލޭ ބިާނތަކާއި ވަސީލަތްތަކާއި އެންމެހާ

 ފަޅާއި  ފިނޮޅާއި ފަޅުރަށްރަށާއި ބިމާއި  ނަގާފައިވާވ.އަތޮުޅގައި މި ވަގުތު  ސަރުކާރަށް ޭބނުންތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ނުވަތަ ގައުމީ އަދި
 ވ.އަތޮޅަށް ނެގޭނެއެވެ.  ކުލި ކައުންސިލަށްވ.އަތޮޅު  ސަރަހައްދުތަކުން އެހެނިހެން ފިޔަވާ ސަރަހައްދުތައް ގިރީގެ ހާހަލާއި ފަރާއި

 ގިރިަތއް އަދި އެހެނިހެން ސަރަހައްދުަތއް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއްަގއި ފަޅު ރަށްރަށް، ފަޅުތަކައި  އިޙްތިސާސްތެރޭގައިވާވ.އަތޮޅު 
ވ.އަތޮޅު  އަތޮޅުގެ ރިސޯސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާއި، ގޮތަށް ފަހިވާ  ވިޔަފާރިއަށް ޭބނުންތަކާއި ރައްޔިތުންގެބޭނުންކުރުމަްށ، 

 އެހެންކަމުން  .މަގުފަހިވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ ބޮޑަށް އެންމެ ތަރައްޤީއަށް އަތޮޅުގެ ،ބިންތަކުން ހަވާލުކުރެވޭ ކައުންސިލާއި
 ތަރައްޤީގެ  ބޭުނންކޮށްގެން ވަސީލަްތތައް އެހެނިެހން ތެރޭގައިވާ އިޙްތިސާސްގެ އަދި ތައްބިން މިފަދަ ގޮތަކަށް ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑެވެ.ހާސިލް އަމާޒުތައް

 ނެގުން  ލޯނު  ކައުންސިލުން 
 ކައުންސިުލން ވ.އަތޮޅު  ގޮތުން ހާސިލުކުރުމުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޕްލޭންގެ ތަރައްގީގެ އެކަަށއަޅާ ކައުންސިލުންވ.އަތޮޅު 
 ބޭންކް  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން ބޭންކުތަކުންާނއި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގައި  މަޝްރޫއުތަކަކަށް ނުވަތަ މަޝްރޫއުއަކަށް  ކަނޑައަޅާ
ނެޭގނެއެވެ. މިޮގތުން ވ.އަތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެވެސް  ލޯނު އިާދރާތަކުން މާލީ އެހެނިެހން ތަކުންނާއި

މިއީ  މުހިއްމު ބައެއްކަމުގައިވާ "އަތޮޅު މުދާ ފެރީ" ޤާޢިމްކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާއަކުން ލޯން ނެގުމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފާރީގެ ގޮތުންވެސް ރަނގަޅު ނަފާއެއް ލިބޭނެ ދާއިދާއެއްކަމުން ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އަތޮޅަށް ވަރަށް މުހިއްމު އަދި ވިޔަ
 ދަތިތަކެއް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 އާމްދަނީ  އެހެނިހެން 
ކައުންސިލް ނިޒާމު ތަޢާރަފުކުުރމުގެ ކުރިންވެސް ވ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދިކުރުމަށް ތަފާުތ ވިޔަފާރީގެ 

 ފިހާރާއިގެ ކުލި އަދި އަތޮުޅ ރަކާތްތައް ހިންގިފައިވާކަން ފާަހގަކޮށްލަމެވެ. ޕަބްލިކް ކުންުފނިަތކުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ، ވ.އަތޮޅު ޙަ
އާމްދަނީ ިލބެމުންދެއެވެ.  ކައުްނސިލަށް ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ިހންގެމުން އަންަނ އެކިއެކި ކްރެޑިޓް ސްކީމުތަކުން ވ.އަތޮޅު

 މިއީވެސް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެއްގޮތުގައި ބަލައި އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. 
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް
 

 އަހަރު 
 (000ދާއިރާތައް )ِފައިސާ ލިބޭ

2026 2025 2024 2023 2022 

    
5,712,879.38  

    
5,440,837.50  

    
5,181,750.00  

    
4,935,000.00  

    
4,700,000.00  

 ސަރުކާުރން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 

          
20,055.85  

          
19,100.81  

          
18,191.25  

          
17,325.00  

          
16,500.00  

 ކައުންސިލުން ަނގާފީ 

    
1,580,158.13  

    
1,504,912.50  

    
1,433,250.00  

    
1,365,000.00  

    
1,300,000.00  

 އެހެނިހެން ަފރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭެއހީ 

  
11,576,250.00  

  
11,025,000.00  

  
10,500,000.00  

  
10,000,000.00  

    
6,500,000.00  

 ކައުންސިްލގެ ވިޔަާފރި ފަިއދަ 

    
1,648,689.53  

    
1,570,180.50  

    
1,495,410.00  

    
1,424,200.00  

    
1,380,000.00  

  އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުން

  
20,538,032.88  

  
19,560,031.31  

  
18,628,601.25  

  
17,741,525.00  

  
13,896,500.00  

 ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

        
    

4,000,000.00  
 ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ 

          ِ 
  

20,538,032.88  
  

19,560,031.31  
  

18,628,601.25  
  

17,741,525.00  
  

17,896,500.00  
 ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ 

 ِއަހަރު      
 (000ދާއިރާއްތައް )ِޚަރަދު ކުރެވޭ

2026 2025 2024 2023 2022 

  
15,230,293.31  

  
14,505,041.25  

  
13,814,325.00  

  
13,156,500.00  

  
12,530,000.00  

 ތަރަްއީޤގެ ޕްރޮްގރާްމތައް ހިްނގުަމށް ކުރެވޭ ަޚަރދު 

    
4,186,711.61  

    
3,987,344.39  

    
3,797,470.85  

    
3,616,638.90  

    
3,444,418.00  

 ހިންުގމުގެ ދާިއރާއަށްުކރެވޭ ޚަަރދު 

       
370,000.00  

       
370,000.00  

       
370,000.00  

       
370,000.00  

       
370,000.00  

  ދަރަނި އަދާ ކުުރރުމަށް

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

                         
-    

 އެހެނިހެން 

  
19,787,004.92  

  
18,862,385.64  

  
17,981,795.85  

  
17,143,138.90  

  
16,344,418.00  

 ލަފަކުރާ ޚަރަދު ِޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް 

          

        
751,027.96  

       
697,645.68  

       
646,805.41  

       
598,386.10  

    
1,552,082.00  

 ِއަރަނި / )ދަރަނި(
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 ނިންުމން 
  

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަްށ ވ.އަތޮޅު ވަނަ އަހަރުންފެިށގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަަހރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ  2022     
ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަވ.އަތޮޅު ރިއާޔަތްކޮށް 

ކައުންސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވ.އަތޮޅު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ 
 ވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.ވެއްޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްެޖ ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަކަށް ރިާއޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރި
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