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 ގެ ބަޔާންމޭޔަރ

     g 
 

ރަނީ މި  ދުޢާ ކުސުބަހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. ސަލަވާޠާ ސަލާމް ލެއްވުން އެދިهللا ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

ތުރު ންނާއި މިޞްޙާބުއަފާނުގެ ގެއަލަހި ވަސައްލަމް އަށް، މި ދުޢާގައި އެކަލޭهللا އުއްމަތުގެ ކައުނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ސައްލައް

 ޞަހާބީން ޝާމިލް ކުރަން. 

( ވުޖޫދުވެ، 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) އާދެ!

 އެކަންތައް ބައިތޯ ބަލައިރައްޔިތުން ބޭނުންތަކަކީ ކޮ ވަނަ ދަޢުރަށް ކައުންސިލެއް އުފަންވެފައިވާއިރު، 04 އެޤާނޫނުގެ ދަށުން

 ން ބޭނުންވާއްޔިތުޙާޞިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު އަމާޒުކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިގޮތުން ރަ

ސިޓީގެ ބަލައި މި ބައިތޯމިސްރާބު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ދިމާތަކަކީ ކޮފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްޤީގެ  ،ކަންތައްތަކާއި

ތަކާއި ވާ ސިޔާސަތުޅާފައިތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކަށައަޅާފައިވާއިރު މިޕްލޭން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ މައިސަރުކާރުން އެކަށައަ

 ނޭ ގޮތަށެވެ.އެއްކީލިކޮށް، އެސް.ޑީ.ޖީ ގޯލްސްތައް ޙާޞިލް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ

 ތުރުންޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އި

ީފުޛ ވާކަމީ މިޕްބިފައިމުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި މިސިޓީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ލި ލޭން ތަން

ރުކާރުގެ ލުމުގައި ސަކުލަވާކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މިސިޓީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުރުމަށް އެޅިގެންދާނެ ބާރެއް

ށް، ޝްރޫޢުތަކަމަންގާ ހިތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިފައިވާކަމީ، ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި މިސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް 

އްޔިތުންގެ ތުރަށް، ރަގެ އިބޭނޭކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. މީސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންވެސް އެހީތެރިކަން ލި

އްކެއް ޅުގަނޑު ޝައަގައި ލާބައާއި މަންފާއަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނޭކަމު

ީހެތިރަކްނ އުމުތަކުގެޤައެކި އި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ އެކިނުކުރަމެވެ.  އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ޕްލޭން ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކަ  އެ

 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކައުންސިލުން މިދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
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 ކައުންސިލުން ކައި،ވުމާއެކު، މިސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކާއި ހުވަފެންތައް ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަ

ްނަކްނ ިތަޔ ނެކަމުގެ ޔަ ކުރާލޭން ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރާންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް މިކައުންސިލުންރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މިޕް ގީ

ބުވެތި ލޮމިސިޓީގެ  ޓަކައިލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މިކަން ޙާޞިލްކުރުމަށް

 .  އިންތިހާއަށް ބޭނުންވާ ވާހަކަ މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން

ށް އްޔިތުންނަ ޓީގެ ރައަޅުގަނޑުމެން އެންމެ މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި މިސިޓީއާއި މިސިهللا މާތް

 އަދި މާ ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި! އާމީން

  

 

 

 2021ނޮވެމްބަރ  30  

 

 

 

  އިސްމާޢީލް ރަފީޤު      

 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ
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  ތަޢާރަފް

 

ަވަނ  2022، ގެ މަތިން ގޮތުންކޮށްފައިވާމިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާ

އިވާ ކުލަވާލާފަށް، އެޔަތްކޮޢާގެ ޕްލޭނަށް ރިއެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީއަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް 

ދާރީ ކަށާއި އިރަކާތްތަހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޙަ ންފަސްއަހަރު މިކައުންސިލުފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް 

އް އެޞާގެ ޚުލާދަނީމްށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާނެ ކަމަހިންގުމަށް ހިގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭ

ހޯދުމުގައި  ދަނީމް އާރުމާއިއުންސިލުން ޚަރަދު ކުމިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކަ

 ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ަރްއީޤެގ  ހިންގުމައުންސިލްއެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކަރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި  ށާއި ތަ

ވުމުގެ ގޮތުން ލުޞީށް ވާއަމާޒަމި އެއް އަމާޒެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު

ލޭން ފުރިހަމަ ލައި މިޕްކުލަވާނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް އެކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭ

 ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.
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 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 

ލަތުންދޭ  އު ލޭ ދަ ހީ ހި  އެ

. ެނެއވެ ހޯދާ  މަނައިގެންއި ހި ބަޖެޓުގައަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ 

ްނާވ އް ހިންގުކާތްތަމީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާތު ތަރައްޤީގެ ޙަރަ މަށް ބޭނު

 ވެ. ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެ ހޯދުމަކީފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 

 ް އުންސިލުނ ރުކޮށްދޭ ކަ ް  ފޯ ބޭ ޚިދުމަތްތަކުނ   އާމްދަނީ  ލި

ށާއި  ކަންކަމަހިމެނޭ އުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ބޭނުންކުރާނީ ރަށުގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގައިކަ

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމުގައިއެވެ. 

އްލަ  ރާތްތަކުން  އަމި ލޭ ދޭ ފަ ހީ ހި  އެ

 ޔާޖަމްޢިއް ،އިފަރާތްތަކާ ލައަމިއް އުސޫލަކީ ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑުކޮށް ހޯދުމުގައި ފައިސާ ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތަރައްޤީގެ

 ތަރައްގީގެނުންކުރާނީ އެބޭ ފައިސާ ހޯދާ މިގޮތުން. ހޯދުމުވެ އެހީތެރިކަން އެކިފަރާތްތަކުން އެހީދޭ ސްޕޮންސަރ ޖަމާޢަތްތަކާއި

 ހިންގުމަށެވެ.  ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް

 

ބްލިކް  އިވެޓް ޕަ ރަ  ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕް

 އަމިއްލަ އެއްމިންވަރަކަށް ހޯދުމާއި ފައިސާ ގޮތުގައި އެހީގެ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ހިންގުމުގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްޤީގެ

 ތަރައްޤީގެ މިގޮތުން. އަމާޒެކެވެ ކައުންސިލްގެ އިސްކުރުމަކީވެސް އުސޫލު ޕާޓްނާޝިޕް ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް ގުޅިގެން ފަރާތްތަކާއި
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ަތއް  އަމިއްލަ ޚިދުމަތްތައް ބައެއް ދޭ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން މާއިހިންގު ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތްތައް  ެމުދެވިރޮކށް  ފަރާތް

 .ހިމެނެއެވެ ދިނުން

އްގީގެ  ރަ ރަކާތްތައް  ތަ ގުމަށް  ހަ ން އުންސިލުން  ހި ށުގެ  ކަ ްއލަ ރަ ތަކާއި އަމި ނި ްނފު ްއޔާ ުކ ިމ ައތް ަޖ ާމ އެކު ަޖ ކާ ރ ތަ ޕް ާޕ  ްޓނަރޝި

  ހެދުން 

 އްވެސްއެ މިހާތަނަށް އެކުޖަމާއަތްތަކާ ޖަމްއިއްޔާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ހިންގުމުގައި ރާވައި ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީގެ

ޔާ އި ޖަމިއްނިތަކާޕާރޓްނަރޝިޕެއް ހެދިފައި ނެތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަތްއޮތްތާގައި ކުންފު

 ށެވެ. ޖަމާއަތްތަކާއެކު ޕާރޓްނަރޝިޕް ހަދައިގެން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގައު މަސައްކަތްކުރުމަ

އުންސިލްގެ  ރުމުދާ  ކަ ް  ހަ ނުންކުރުނ  ބޭ

ގެ ށު އްގަސް  ރަ  ރު

 ދަނީއާމް އުންސިލަށްކަ ކުރާނީ ބޭނުން ރުއްގަސް( ވަރުވާ) ބަންޑާރަ ހުންނަ ގޮތަށް ނުހިމެނޭ ރުއްގަސް ރައްޔިތުންގެ ރަށުގެ 

 ދިނުމަކީ ކުއްޔަށް ގޮތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލަށް ގަސްތަކުން އަޅާ މޭވާ ރުކާއި މިގޮތުން. ދީގެންނެވެ ކުއްޔަށް ގޮތަށް ލިބޭ

   .އަމާޒެކެވެ

ގެ ށު ން ރަ  ބި

 ކައުންސިލާއި  ،ހިމަނައި ގައިޕްލޭން ޔޫސް ލޭންޑް ގޮތަށް ފަހިވާ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންކުރާނީ ބިން ރަށުގެ

 ޑުބޮ އެންމެ އިދިނުމުގަ އްޔަށްކު ބިން މިގޮތަށް. މަގުފަހިވާގޮތަށެވެ ބޮޑަށް އެންމެ ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ ،ބިންތަކުން ޙަވާލުކުރެވޭ

 ކުރާ ށްތަރައްޤީއަ ށުގެރަ މަސައްކަތުން ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން އެބިން ބަދަލުގައި ބެލުމުގެ އެކަނި ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ކުލި

 .އަމާޒެކެވެ ބެލުމަކީ އަސަރަށް
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 އާމްދަނީ އެހެނިހެން

 ފައިސާ ގައިރިޒާވް އިން އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ މަތިން ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ

 ަކއި ީފތަ  ަނގާ  ދުމަތްތަކުންޚި ބައެއް ކައުންސިލުންދޭ ،ހޭދަކުރުމާއި މިންވަރެއް ކަނޑައެޅޭ ރިޒާވުން ކައުންސިލުގެ. ބަހައްޓާނެއެވެ

 ވެސްނުކުރުމަކީ ނުންބޭ މެނުވީ ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްޤީގެ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން

 .އަމާޒެކެވެ

ޑިވްސް  ލް ސްލާމިކް  މޯ ތުން  ޙިއްޞާ ބޭންކުން  އި  ގަ

 ޯމްލިޑްވސް  ހަރުއަ 2019 އަދި. ގަނެފައެވެ ހިއްސާ 3200 މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް ބޭންކް އަހަރު ވަނަ 2008 ވަނީ ކައުންސިލުން

 ރިލާބަހު ވަރަށް ކުރެވުނު ކުރިމަގަށް ކައުންސިލްގެ މިއީ. ގަނެފައެވެ ޙިއްސާ 30000 ބޭންކުން އިސްލާމިކް

 ކުގައިޚަރަދުތަ ކުރާ ކައުންސިލުން އެކުލަވާ ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ލިބޭ މިހިއްސާތަކުން. އިންވެސްޓްމެންޓެކެވެ

  .ހިމެނިގެންދާނެއެވެ
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  ޚަރަދުފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި 

 

ރީގައި އެވަނީއެވެ. ތިރަދާއި ލިބުނު އާމްދަނީ ޚައަހަރު ދުވަހު ހިނގި ޖުމްލަ  5ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި 

ންމެ . އަދި ކޮންނާނެއެވެހުހިނގި ޖުމްލަ ޙަރަދާއި އާމްދަނީގެ ތަފްސީލް ކައުންސިލްގައި ރައްކާކޮށްފައި  އަހަރުގައި 5ފާއިތުވި 

 ދާނެއެވެ. މަހަކު އެއްފަހަރު މި މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވިގެން
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ޚަރަދު 1771089.667 1323036.947 2092653.9 10143644.08 8756956.63

އާންދަނީ 12580399.74 15975636.56 6889470.92 34980583.55 40054184.02

ރަދު  ރެވުނު ޚަ ލިބުނު ބަޖެޓާއި ކު

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

 

 

 

ު އަހަރ ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް )000(

2026 2025 2024 2023 2022

   64,497,828.93    58,634,389.94    53,303,990.85    48,458,173.50    44,052,885.00 ާ ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރ

ކައުންސިލުން ނަގާފީ 4,042,097.00     4,446,306.70     4,890,937.37     5,380,031.11     5,918,034.22    

      732,050.00       665,500.00       605,000.00       550,000.00       500,000.00 ީ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭއެހ

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދަ   -               -               -               -               -            

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 105,000.00       115,500.00       127,050.00       139,755.00       153,730.50      

 71,301,643.65  64,819,676.04  58,926,978.22  53,569,980.20  48,699,982.00 ީ ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ

ާ ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސ

 71,301,643.65  64,819,676.04  58,926,978.22  53,569,980.20  48,699,982.00 ާ ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސ

ު އަހަރ ޚަރަދު ކުރެވޭ ދާއިރާއްތައް )000(

2026 2025 2024 2023 2022

    8,688,300.00    11,290,900.00    14,853,000.00    16,514,430.00    30,690,200.00 
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ 

ޚަރަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށްކުރެވޭ ޚަރަދު 35,754,720.00    39,330,192.00    41,296,701.60    43,361,536.68    45,529,613.51   

            -               -               -               -               -   ް ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށ

            -               -               -               -               -   ް އެހެނިހެނ

 54,217,913.51  54,652,436.68  56,149,701.60  55,844,622.00  66,444,920.00 ު ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދ

 17,083,730.13  10,167,239.36   2,777,276.62   (2,274,641.80)  (17,744,938.00) ) ި އަރަނި / )ދަރަނ
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ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް  ވަނަ އަހަރުން 2022

ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަ

މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައުންސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ 

 ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.
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