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ރައީސްގެ ބަޔާން
ނބިއްޔާ
ތ ﷲ ގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދުކޮށް އެކަލާނގެ ދެދުނިޔެއަށް ކައުކުރެއްވި މާތް ަ
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި މާ ް
އަދި ރަސޫލާ މުޙަންމަދުގެފާނާއި ،އިތުރު އާލުޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމު ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ް
ބސްބުނުމާއި ގޮތްކަނޑައެޅުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ސީދާ
ނ އަތޮޅާއި ރަށުގެތަރައްޤީއަށް ަ
ތ ް
ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާގޮ ު
ނތަކާއި
ށކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ޕްލޭ ް
ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ލިބިދީފައެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަ ު
މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި އަތޮޅާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ދޮރު މިއަދުވަނީ ހުޅުވިފައެވެ .ފަސްއަހަރުގެ
ޖހޭ ޒިންމާއެއްކަމަށްވަނީ
ތރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަކީ ކައުންސިލުތަކުން އަދާކުރަން ެ
ރާސްތާއަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ަ
ނ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށްޓަކައި
ކަނޑައަޅާފައެވެ .ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ރަށުކައުންސިލްގެ ޤާނޫ ީ
ޕްލޭންތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލައި އަތޮޅާއި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވާނެ ފަދަ ފަސް އަހަރުގެ ރާސްތާއަކަށް
އަމާޒުކޮށް  2016 -2012އަށް އަތޮޅުގެ ތަޞައްވުރާއި ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ނވިގެން ދިއައެވެ.
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް ވުޖޫދަށް ގެ ެ
އިސްވެ

ދެންނެވުނު

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭނާއި

އެކު

އަތޮޅުތަރައްޤީއަށްޓަކައި

ކައުންސިލުން

ނ
ގިނަގު ަ

ލމާއި ޞިއްޙަތުގެ ދާއިރާ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ އެތަކެއް ކާމިޔާބީތަކެއްވަނީ ޙާޞިލްކުރައްވާފައެވެ .މިގޮތުން ތަޢު ީ
ބލްކަން
ރމާއި ،ފަންނީ ޤަ ި
ކުރިއެރުވުމާއި ،ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމާއި ،ފަރުދުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކު ު
ނ ހިމެނެއެވެ .މިއީ
ދނު ް
އިތުރުކުރުމާއި ،އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ި

ރޭވުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ގޮތުގައި

މސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއެވެ .މިކަމުގެ އަލިގަދަ
ސަރުކާރާއި ރާއްޖޭގެ ގިނަކައުންސިލްތަކުން ބަލައިގަނެ ނަމޫނާ ަ
ދވެރިފަރާތުން  2015ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލި ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގއިން
ހެއްކަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަ ު

މުޅި

ރޓީން އަރުވާ "ކަންގަތި އެވޯޑް"
ކލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯ ި
ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފަޚުރުވެރި  1ވަނަ ޙާޞިލްކޮށް ،ލޯ ަ
ރމެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހާޞިލްކު ު
މި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު މި ހިނގާ 2016ވަނަ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  07/2010ގައި
ވރުތަކާއި ،ޙާޞިލުކުރުމަށް
ވާގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް (2017ން 2021ށް) ކުރެވޭ ތަޞައް ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެކެވެ .އަދި މިޕްލޭން ވުޖޫދަށް އައުމުގެ މިތާރީޚީ
ބފައެވެ.
ދަނޑިވަޅުގެ އުފާ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިވަނީ ލި ި
މިފުރުޞަތުގައި މިޕްލޭންތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި މިކައުންސިލްގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގް ،މޮނިޓަރިންގް އެންޑް
ހގަކޮށް އެދެޔުނިޓްގެ ހީވާގި
ކރައްވާފައިވާ ބުރަމަސައްކަތް ފާ ަ
ރިސަރޗް ޔުނިޓް އަދި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން ު
މުވައްޒަފުންނަށް

ނވަމެވެ.
ނ ަ
ޝުކުރުދަ ް

އަދި

ކައުންސިލްގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

ކއުންސިލަރުންގެ
ަ

ތެރެއިން

ބފައިވާ އެއްބާރުލުމަށްވެސް
ދރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލި ި
މިމަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވި ކައުންސިލަރުންނާއި އެހެނިހެން އި ާ
ވމެވެ.
މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރުދަންނަ ަ
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ނސިލްގެ ފަ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

-

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 ެ
ނ ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލުން ހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ .މިގޮތު ް
ރވޭ އާމްދަނީގެ ޚުލާސާއެއް
ބނެ ކަމަށް އަންދާޒާކު ެ
ނދާޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލި ޭ
އ ް
ހނގާނެ ކަމަށް ަ
ހިންގުމަށް ި
މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާމްދަނީ
ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
އގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެ ް
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ .މިއަމާޒަށް
ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް
އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.

ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް
ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ
ކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން
ގ
ހޯދޭނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާތު ތަރައްޤީ ެ
ގ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ އެހީ ެ
އަމާޒެކެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަކީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި،
ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެހީދޭ ތަފާތު އެކިފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅައިގެން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުވެ .މިގޮތުން ހޯދާ
ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް
އހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާހޯދުމާއި އެއްމިންވަރަކަށް އަމިއްލަ
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ެ
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް އުސޫލު އިސްކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ .މިގޮތުން
ލ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަމިއް ަ
ދިނުން ހިމެނެއެވެ.
5
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އނޭން ި
ނސިލްގެ ފަ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

-

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ
ނންކުރުމަކީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަފާވެރިކަން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއާއި ލާބައަށް ބޭ ު
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑް އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމްތަކުން
ލިބޭ ނަފާވެރިކަމުން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްވަނީ މިލިޔަނުން ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ .ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުދުވަހަށް
ވޔަފާރިތަކުގެ ނަފާވެރިކަން
ލކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ި
ކން ހާޞި ް
ލންގައި ހިމެނޭ ކަން ަ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕް ޭ
ބޭނުންކުރެވެމުން ދާނެއެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ލިބޭ އާމްދަނީގެ  5އިންސައްތަ ކައުންސިލްގެ ރިޒާވްގައި
ޤގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަޖެޓް އެލޮކޭޓްކުރެވޭނެއެވެ.
ރައްކާތެރިކުރުމަށްފަހު އެއަހަރަކު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައް ީ

އެހެނިހެން
ގތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އާމްމުދަނީން ރިޒާވްގައި ފައިސާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
ބަހައްޓާނެއެވެ .ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމާއި ،ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ
ނ
ބނު ް
ގ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ޭ
ނ ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލު ެ
ގތްގޮތު ް
ފީތަކާއި އެހެނިހެން ޮ
ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރުން

ދ އެންމެ އެކަށިގެންވާ އަދި ނަފާވެރިގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ
ކައުންސިލްގެ ބިންބިމާއި ހަރުމު ާ
މންނެވެ.
ބނުންކުރެވެ ު
ގރާމްތަކުން ދަނީ ޭ
ދަށުން ހިންގޭ ވިޔަފާރި ޕްރޮ ް

ކށްގެން
މއި ހަރުމުދާ ބޭނުން ޮ
ބންބި ާ
އުންސިލްގެ ި

ށ ނަފާ ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.
ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި އިތުރަ ް
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އނޭން ި
ނސިލްގެ ފަ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

-

ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު
12000
10000
ރުފިޔާ ' 000

8000
6000
4000
2000
0
5

4

3

2

1

11048

10001

8232

9672

9316

ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމދަނީ

9774

9176

8541

8746

9068

ޖުމްލަ ހިންގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް
ނޯޓް 1 ( :ރުފިޔާ =  1000ރުފިޔާ)

ޚަރަދު ކުރެވޭ ދާއިރާއްތައް ()000

އަހަރު ()000
2017

2018

2019

2020

2021

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

7,182

7,653

7,705

7,748

7,794

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް

3,725

3,279

3,374

5,904

6,188

-

-

-

-

-

ނ
އެހެނިހެ ް

68

72

202

262

321

ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދު

10,909

11,084

11,281

13,914

14,303

ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށް
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އނޭން ި
ނސިލްގެ ފަ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

-

ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް ()000

އަހަރު ()000
2017

2018

2019

2020

2021

7,182

7,653

7,705

7,748

7,794

ފ
ކައުންސިލުން ނަގާ ީ

272

225

232

242

268

ލއެހީ
ކން ލިބޭ ހި ޭ
އެހެނިހެން ފަރާތްތަ ު

450

120

153

280

390

2,797

2,805

3,245

4,560

4,972

320

230

265

1102

902

11,021

11,033

11,600

13,932

14,326

-

-

-

-

-

11,021

11,033

11,600

13,932

14,326

46

29

319

18

23

ކރާ
ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ު

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ
ތން
އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ު
ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ
ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ
ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ
އަރަނި ( /ދަރަނި)

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 ަ
 09ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435
 08ޑިސެމްބަރ 2016
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ޝއަލް ޕްލޭން 7
އނޭން ި
ނސިލްގެ ފަ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

-

