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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރަށް މުލަކަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުން ތަޞައްވަރު ކުރާނޭގޮތުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނެއް މިހާރު 

ތަރައްޤީ ޕްލޭންގައިވާ ހުރިހާ ަލނޑުދަނޑި ތަކަކީވެސް އެއަށް ވާޞިލުކުރުމަށްޓަކަިއ . މިވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ
އެެހންކަމަށް ވުމާއެކު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކާއެކު އެޕްލޭނަށް . ރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެފައިސާގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހޭދަކު

ފައިސާ ހޯދާނެގޮތުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ 
 .ކަމެކެވެ

 

ވަޞިލްުކރުމުގައި އެންމެ ރަނަގުޅ  މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މުޙިއްމުކަމަކީ ަލނޑުދަނޑިއަކަށް   
މަގުދައްކައިދީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހިނގާނޭ ރަނގަޅު މަގުދައްކަިއ 

 .ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދުމުގެ ރަނގަޅުގޮތް ދެމެހެއްޓުމެވެ. ދިނުމެކެވެ
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  ތަޢާރަފް 
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިްނގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޯސްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ، 

އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް  2102
އްޤީެގ މިގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރު މިކައުްނސިލުން ިހންގާނެ ތަރަ. އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނެކެވެ

ށް އަންދާޒާކުރެވޭ ޙަރަކާތްތަކަށާޢި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެކަމަ
ހަަމ އެހެންެމ ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރު ކައުންސިުލްނ . އާމްދަނީގެ ޙުލާޞާއެއް މިޕްލޭންގައި ިހމަނާފައި ވާނެއެވެ

 .ޚަރަދުކުރުމާއި، އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ގެންުގޅޭނެ މައިގަނުޑ އަސާްސތައް މިޕްރޮގްރާމްގައި ިހމަނާފައި ވާނެއެވެ
    
ވެރިވުމާއިއެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި  އަދި ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ރައްޔަތުންގެ ބައި   

ނުޑ  ކައުންސިލް ހިންުގމަށާއި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ަފއިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދުކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަ
ތުން ބޭނުންާވ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަްށ ޔިމިއަާމޒަށް ވާޞިލްވުމުގެގޮތުްނ ކޮންމެއަހަރަކުެވސް ރައް. އެއް އަމާޒެވެ

 .ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާާލ މިޕްލޭން ފުރިަހމަ ގޮތުގަިއ ތަންފީޒު ކުރެވޭނެއެވެ

 

 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 
 ދައުލަތުންދޭ ހިލޭއެހީ 

އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިެގްނ ކައުންސިލް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދަށް ކޮންމެ 
މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންެވސްޓް ްޕރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުިހމެނޭ ތަފާތު ތަރައްޤީގެ . ހޯދޭނެއެވެ

ީކ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ އެހީގެގޮތުގައި ކޮންމެވެްސ މިންވަރަކަށް ހޯދުމަ
 .ކައުންސިލްގެ އަާމޒެކެވެ

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދޭ ހިލޭ އެހީ 

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިާސ ހޯދުމުގައި މައިަގނޑުކޮށް ގެންުގޅޭެނ އުޞޫލަކީ، ައމިއްަލ ފަރާތްތަކާއި، 
މިގޮތުން ހޯދާ ފައިާސ އިދާީރ  .ޖަމްޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތަކާއި އެހީދޭ ތަފާތު އެކި ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމެވެ

 .ޚަރަދުގެގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްެގ އަމާޒެކެވެ

 ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް 

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގަިއ އަމިއްަލ ފަރާތްތަކުން އެހީގެގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމާއި އެްއމިންވަރަކަށް އަމިއްަލ 
މިގޮތުްނ . ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕް އުޞޫލު އިސްކުރުމަކީވެސް ކައުްނސިލްގެ އަާމޒެކެވެފަރާތްތަކާއި 

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި، ކައުްނސިލުންނަށް ރައްަޔތުންނަށްދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 
 .މެދުވެރިކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ
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 ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ  ގެ ކައުންސިލް 

އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ ވިޔަފާރިއެއް މިވަގުތު ކައުންސިލުން ނުކުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަުރ 
ކައުންސިލް ހިންުގމަށާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަްއ ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ފައިާސ ހޯދުމުގަިއ އާމްދަނީލިބޭ ފަަދ 

 .ބޭުނންކުރުމަކީވެސް ކައުްނސިލްގެ އަާމޒެކެވެ 51%ށާ، އެމަސައްކަތުންލިބޭ އާމްދަނީގެ މަސައްކަތްތަކެއް ފަ

 އެހެނިހެން 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލްގެ ާއމްދަނީން ރިޒާވްގަިއ 
މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމާއި، ކައުންސިލުންދޭ ބައެްއ  ކައުންސިލްގެ ރިޒާވުން ކަނޑައެޅޭ. ފައިސާ ބަހައްޓާނެއެވެ

ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ފީތަކާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަްށ 
 .މެނުވީ ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެްސ އަމާޒެކެވެ

 

 ން ބިންބިމާއި ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދާ ބޭނުންކުރު
. އަތޮޅު ރައްޔަތުންގެ ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރާނީ ކައުންސިލަށް ެއންމެބޮޑު ާއމްދަނީއެއް ލިބޭގޮތަށް ކުއްޔަށް ދީގެންނެވެ

 .މިގޮތުން ޢިމާރާތްތައް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ

 

  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާންމުދަނީ އާއި ޚަރަދު
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް 
 

 

 
 

 އަހަރު 
 ދާއިރާތައް  ޚަރަދުކުރެވޭ 

2120 2121 2102 2102 2102 

 ޚަރަދު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރެވޭ 735,000.00 808,500.00 889,350.00 978,285.00 1,076,113.50

 ހިންގުމަށް  ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 341,422.00 307,279.80 276,551.82 248,896.64 224,006.97

 ދަރަނި އަދާކުރުމަށް     -             -             -             -             -         

 އެހެނިހެން     -             -             -             -             -         

 ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު  ޖުމްލަ 1,076,422.00 1,115,779.80 1,165,901.82 1,227.181,64 1,300,120.47

      
 ލިބޭ ދާއިރާތައް  ފައިސާ  އަހަރު 

2120 2121 2102 2102 2102 
 

 ލަފާކުރާ  ސަރުކާރުން ލިބޭނޭކަމަށް 745,220.00 782,481.00 821,605.05 862,685.30 905,819.57

 ކައުންސިލުން ނަގާ ފީ  - - - - -

 ހިލޭއެހީ  އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބޭ 115,625.00 80,131.25 84,137.81 88,344.70 92,761.94

 ކައުންސިލުގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ 245,680.00 257,964.00 270,862.20 284,405.31 298,625.58

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން  12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ  ޖުމްލަ 1,118,525.00 1,132,576.25 1,188,605.06 1,236,635.31 1,298,407.09

 ނަގާ ފައިސާ  ދަރަންޏަށް     -           -           -           -           -       

            

1,309,207.08 
 

 ފައިސާ  ޖުމްލަ ލިބޭނެ  1,118,525.00 1,132,576.25 1,188,605.06

            

 (ދަރަނި ) /އަރަނި  42,103.00 16,796.45 22,703.24 20,253.68 9,086.61

 



7170-7102 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން   7 
 

 ނިންމުން 
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްއޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް  2102

ނޑު އަާސސްތަްއ  ކައުންސިލް ހިންުގމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޣީގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ ކައުންސިލްގެ މާލީ ިމސްރާބު ކަމުގައި ުވމާއިއެކު، މުިޅ ާމލީ ވެއްޓަްށ 
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