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  ތަޢާރަފް 

 މި ަބއިގައި ހިމަނާލާނީ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގެ ތައާރަފެކެވެ. މިސާލު:

ވަނަ    2022މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،  

ޝަލް  އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިވާ ފައިނޭން

ނެ  ޕްލޭނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހިގާ

އެވެ.  ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިޭބނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެ

  ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާންމުދަނީ ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް

 މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.  

 ރައްޔިތުންގެ ަބއިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ޮބޑުގޮތެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ތަރައްޤީގެ

މިއަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދު ކުރުމަކީ މިޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އެއް އަމާޒެވެ.  

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ަބޖެޓެއް އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ 

 ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ފައިޭންނސްކުރުުމގެ ަމއިގަނޑު އަސާސްތައް  
  ފައިސާ   ކައުންސިލުން  ތަންފީޒުކުރުމުގައި  ހަރަކާތްތައް  ޕްލޭންގައިވާ  ތަރައްޤީގެ  އަހަރުގެ  5  ކައުންސިލްގެމި ަބއިގައި ހިމަނާލާނީ  

އެހެންކަމުން  .  ހިމެނިދާނެ  ކަންތައްތައް  ފަށާނެ  މުސްތަޤްަބލުގައި  ގޮތްތަކާއި  ލިޭބ  ފައިސާ  މިހާރު  ތެރެއިން  މީގެ.  ގޮތްތައް  ހޯދާނެ
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އަސާސްތައް  ހުރިހާ  ފައިނޭންސްކުރާނެ  ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލަކުން  އެ  މިަބއިގައި 

 :އަސާސްތަކަކީ ަބއެއް ހިމެނިދާނެ އެގޮތުންހިމަނާލަންވާނެއެވެ. 

 އެހީ  ހިލޭ ދައުލަތުންދޭ

  ހިންގާ   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   އާމްދަނީގެ  ލިޭބ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  ތަންތަނުގެ  ފަރުފަދަ  ފަޅާއި  ،ރަށާއި  ިބމާއި

  ހިލޭއެހީގެ   ވެސް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ކައުންސިލްތަކަށް  ވަކި  ވަކި  ތެރެއިން  މިޖުމްލައިގެ  ަބލާލެވިގެން  ކަންތައްތަކަށް   ވަކި  ދަށުން

  އިން  އެހީ  ހިލޭ  ދައުލަތުންދޭ  ކައުންސިލްތަކަށް   އަހަރަކު  ކޮންމެ  އެހެންކަމުން.  ދޫކުރެވޭނެއެވެ  މިންވަރެއް  ވަކި  ދައުލަތުން  ގޮތުގައި

 އަމާޒެއް  ނުވަތަ  ހުލާސާއެއް  ގޮތުގެ   ޭބނުންކުރާނެ  ހިންގުމަށް  ރަކާތްތައްހަ  ތަރައްގީގެ  އަދި  ހިންގުމަށާއި   އިދާރާ  ކައުންސިލް

 ހިމެނިދާނެއެވެ. 

 

  އާމްދަނީ ލިޭބ ޚިދުމަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން

  ހިލާފުނުވާ   ގާނޫނުތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  ރައްޔިތުންނާ   ސިޓީގެ   ނުވަތަ  ރަށް  ނިސްަބތްވާ  ކައުންސިލް  އެ

  ކުލި   ނުވަތަ  ފީ  އެ  ،ކަނޑައަޅައި  ކުލި  ނުވަތަ  ފީ  ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ޭބނުންވާ  ހިދުމަތްތަކަށް  ދޭ  ކައުންސިލްތަކުން  ،ގޮތުގެމަތިން

  އާމްދަނީ   ކައުންސިލަށް  ކުލިން  ނުވަތަ  ފީ  ނެގޭ  ހިދުމަތްތަކުން  ދެވޭ  އެގޮތުން.  ލިިބގެންވެއެވެ  ކައުންސިލްތަކަށް   ާބރު  ނެގުމުގެ

 އެވެ.ހިމެނިދާނެ  ދަށުން  މިއާސާސްގެ  ހުލާސާއެއް  ގެގޮތު  ޚަރަދުކުރާނެ  ކަންކަމަށް  ތަރައްޤީގެ  އާމްދަނީން  އެ  ގޮތާއި  އަޒުމްކުރާ  ށްހޯދުމަ

 

 އެހީ ހިލޭ ދޭ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ އުސޫލަކީ ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑުކޮށް ހޯދުމުގައި ފައިސާ ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތަރައްޤީގެ

  އެހީތެރިކަން   އެކިފަރާތްތަކުގެ  ތަފާތު   އެހީދޭ  މިނޫންވެސް  ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމިއްޔާ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ޖަމާއަތްތަކާއި  ޖަމްއިއްޔާ

  ބޭނުންކުރުމަކީ  ރަކާތްތަކަށްހަ  ތަރައްގީގެ  ނުކޮށް  ޭބނުން  ގޮތުގައި  ޚަރަދުގެ  އިދާރީ  ފައިސާ  ހޯދާ  މިގޮތުން .  ހޯދުމެވެ  ލުންކައުންސި

  ފަރާތްތައް   އެދޭނެ  ގޮތާއި  މަސައްކަތްކުރާނެ  ހޯދުމަށް  އެހީތައް  ހިލޭ  މިފަދަ  ކައުންސިލުން  ދަށުން  މިއަސާސްގެ.  ކަމެކެވެ  އެދެވިގެންވާ

 އެވެ.ތަފްސީލުކުރެވިދާނެ
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 ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރައިވެޓް ޕަްބލިކް

 ފަރާތްތަކާއި  އަމިއްލަ  މިންވަރަކަށް  އެއް  ފައިސާހޯދުމާއި  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ހިންގުމުގައި   ޕްރޮގްރާމް  ތަރައްޤީގެ

  ގުޅިގެން   ފަރާތްތަކާ  އަމިއްލަ  މިގޮތުން.  އެވެކުރެވިދާނެ  އިސް  ކައުންސިލުން  ވެސް  އުސޫލު  ޕާޓްނާޝިޕް  ޕްރައިވެޓް  ޕަްބލިކް  ގުޅިގެން

 ދިނުން  މެދުވެރިކޮށް  ފަރާތްތައް  އަމިއްލަ  ޚިދުމަތްތައް  ަބއެއް  ދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންސިލުން  ގުމާއި ހިން  ޕްރޮޖެކްޓް  ތަރައްޤީގެ

  ވިޔަފާރި   މުއްދަތެއްގައި  ކަނޑައެޅޭ  ،ހަދައި  ވަސީލަތެއް  ތަރައްގީގެ  ހަރަދުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  އަދި.  ހިމެނެއެވެ

 ގެސްޓް  ،ހޮޓާ  ހިމެނިފައިވާ  ޕްލޭންގައި  ތަރައްގީގެ  ،ހަވާލުކުރާގޮތަށް  ކައުންސިލާ  އަނުބރާ  ހިންގުމަށްފަހު  ލަތެއްވަސީ  އެ  އުސޫލުން

 އެގްރީމެންޓްކޮށް   ފަރާތްތަކާއި  އަމިއްލަ  އުސޫލުން  ީބލަމުގެ  ހިންގުމަށް  މަށްރޫއުތައް  ބަނދަރުފަދަ  ނުވަތަ  މަގު  ،ފާލަން  ،ހައުސް

ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެކަމަށް  ހަވާލުކުރެވިދާނެ ޤާނޫނުގައިވެސް    ޕްރައިވެޓް   ޕަްބލިކް  ކައުންސިލުން  ދަށުން  މިއަސާސްގެ .  ލާމަރުކަޒީ 

 އެވެ.ހިމެނިދާނެ ހުލާސާ އަމާޒުތަކުގެ އަދި ތަފްސީލު ކަންތައްތަކުގެ ހިމެނިދާނެ ދަށުން ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ

 

  ހެދުން  ޕާރޓްނަރޝިޕް  ޖަމާއަތްތަކާއެކު  ޖަމިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ރަށުގެ  ކައުންސިލުން  ހިންގުމަށް   ހަރަކާތްތައް  ތަރައްގީގެ

 އެފަރާތްތަކުގެ   ފުޅާކޮށް  ދައުރު  ޖަމާއަތްތަކުގެ  ޖަމްއިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ހިންގުމުގައި  ރާވައި  ހަރަކާތްތައް  ތަރައްގީގެ

  ހިދުމަތް   އަސާސީ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ޕްލޭންގައި  ތަރައްގީގެ  އެގޮތުން  .ނެއެވެމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން   ހޯދަން  ަބއިވެރިވުން

 ޭބނުމުގައި  ހޯދުމުގެ  ކުރިއެރުން  އިޖްތިމާއީގޮތުން  އަދި  އިގްތިސާދީ  އިތުރުކުރުމަށާއި  ފުރުސަތުތައް  ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ  ،ދިނުމަށާއި

 މިއަސާސްގެ   ގޮތްތައް  ކުރެވިދާނެ  މަސައްކަތް  ަބއިވެރިވެގެން  ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ  ނުވަތަ  ކުންފުނި  ޖަމާއަތްތަކާއި  އަމިއްލަ  ކައުންސިލްތަކުން

 .ނެއެވެހިމެނިދާ ދަށުން

  ފައިދާ ލިޭބ ވިޔަފާރިން ކައުންސިލްގެ

  ތެރޭގައި   ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ކައުންސިލްގެ  ،ފުއްދުމަށްޓަކައި  ޭބނުންތައް  އަސާސީ  ރައްޔިތުންގެ  ދާއިރާގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ

 ލާމަރުކަޒީ  އިދާރީދާއިރާތައް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލިިބގެންވާކަމަށް  ކައުންސިލްތަކަށް  އިހްތިޔާރު  ހިންގުމުގެ  ހަރަކާތްތައް  އިޤްތިޞާދީ

  ލޯކަލް  ކުރުމަށްޓަކައި  ވިޔަފާރި  ކައުންސިލްތަކުން  ބޭނުންތަކަށް  މިފަދަ  އަދި.  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ  ގާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން

  ވިޔަފާރިން   ކައުންސިލްތަކުގެ  ދަށުން  އަސާސްގެ   މި  އެހެންކަމުން.  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ  ހިންގިދާނެކަމަށް  އުފައްދައި  ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ

  ޕްލޭންގައިވާ   ތަރައްޤީގެ  ރަށުގެ  އަދ.  އެވެހިމެނިދާނެ  ހުލާސާއެއް  ކަންކަމުގެ  ތަރައްޤީގެ  ހިންގާނެ  އާމްދަނީން  އެ   އާއި  އާމްދަނީ  ލިޭބ

" ކުންފުނި  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް"  ،ަބއިވެރިވެ  ވިޔަފާރިއެއްގައި  ކައުންސިލުން   ފަރާތަކާއެކު  އަމިއްލަ  ހާސިލުކުރުމަށް  މަޤްސަދެއް

 ނެއެވެ. ހިމެނިދާ ދަށުން މިއަސާސްގެ ގޮތްތައް ހޯދާނެ ފައިދާ އުފައްދައިގެން ކުންފުންޏެއް
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 ބޭނުންކުރުން ހަރުމުދާ ކައުންސިލްގެ

.  ގޮތުގައެވެ   އާމްދަނީގެ  ކައުންސިލްގެ  ެބލެވޭނީ  ފައިސާ  ލިޭބ  ވިއްކައިގެން  މުދާ  ރައްޔިތުންގެ  ހުންނަ  ދަށުގައި  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލްގެ

 އެވެ. ހިމެނިދާނެ ދަށުން މިއަސާސްގެ ގޮތްތައް ރޭވިފައިވާ  ހޯދުމަށް އާއްދަނީ ވިއްކައިގެން މުދާ މިފަދައިން އެގޮތުން

  އާންމުދަނީ   ޮބޑު  އެންމެ  ކައުންސިލަށް  ކުރާނީ  ބޭނުން  ރުއްގަސް ަބންޑާރ  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭ  ރުއްގަސް  ރައްޔިތުންގެ  ރަށުގެ:  މިސާލު

 ގަސްތަކުން   ޅާއަ  މޭވާ  ރުކާއި  ދިނުމުގައި   ކުއްޔަށް  މިގޮތައް  އަދި.  ދިނުން  ކުއްޔަށް  ދުވަހަށް  އަހަރު   ފަސް  ގޮތަށް  ލިޭބ  އެއް

 އަމާޒުކުރުން ދިނުމަކީ ކުއްޔަށް ގޮތަށް ލިޭބ އާންމުދަނީ ކައުންސިލަށް

 

 އާއްދަނީ  ލިޭބ ވަސީލަތްތަކުން ތެރޭގައިވާ އިޙްތިސާސްގެ

  ރަށްތަކާއި /ރަށް  ފަޅު  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިޙްތިސާސްގެ   ކައުންސިލްގެ  ހިމެނޭ  އިދާރީދާއިރާގައި  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 މިކަމުގައި  ގޮތާއި  ބޭނުންކުރާނެ  ހާސިލްކުރަން   އަމާޒުތައް  ތަރައްގީގެ  ރަށުގެ  ހަރުމުދާތައް  ނުއުފުލޭ  ބިނާތަކާއި   ވަސީލަތްތަކާއި  އެންމެހާ

 އެވެ.ަބޔާންކުރެވިދާނެ ގޮތް އަމާޒުހުރި ކައުންސިލްގެ

 ގިރީގެ   ހާހަލާއި  ފަރާއި  ފަޅާއި  ފިނޮޅާއި  ފަޅުރަށްރަށާއި  ިބމާއި  ނަގާފައިވާ  ސަރުކާރަށް  ޭބނުންތަކަށް  އިޖްތިމާޢީ   ނުވަތަ  ގައުމީ  އަދި

  ރަށުގެ   އިޙްތިސާސްތެރޭގައިވާ.  ލިިބގެންވެއެވެ  ާބރު  ނެގުމުގެ  ކުލި  ކައުންސިލަށް  ސަރަހައްދުތަކުން  އެހެނިހެން   ފިޔަވާ  ސަރަހައްދުތައް

  ކައުންސިލާއި   ،ހިމަނައި  ޕްލޭންގައި  ޔޫސް  ލޭންޑް  ގޮތަށް   ފަހިވާ  ވިޔަފާރިއަށް   ޭބނުންތަކާއި  ރައްޔިތުންގެ  ޭބނުންކުރާނީ  ންިބ  ރަށުގެ

  ކުލި   ޮބޑު  އެންމެ  ދިނުމުގައި  ކުއްޔަށް  ިބން  މިގޮތަށް  މަގުފަހިވާގޮތަށެވެ.  ޮބޑަށް  އެންމެ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުގެ  ،ިބންތަކުން  ހަވާލުކުރެވޭ

 އަސަރަށް  ކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ރަށުގެ   މަސައްކަތުން  ކުރާ  ޭބނުންކޮށްގެން  އެިބން  ަބދަލުގައި  ެބލުމުގެ  އެކަނި  ތްތަކަށް ފަރާ  ހުށަހަޅާ

  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  އެހެނިހެން  ތެރޭގައިވާ  އިޙްތިސާސްގެ  އަދި  ިބން  ރަށުގެ  އެހެންކަމުން  މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ެބލުމަކީ

 އެވެ. ހިމެނިދާނެ ދަށުން މިއަސާސްގެ ގޮތްތައް ކުރާނެހާސިލް އަމާޒުތައް ތަރައްޤީގެ

 

 ނެގުން  ލޯނު ކައުންސިލުން

  މަޝްރޫއުއަކަށް   ކަނޑައަޅާ  ކައުންސިލުން  ގޮތުން  ހާސިލުކުރުމުގެ  ލަނޑުދަނޑިތައް  ޕްލޭންގެ  ތަރައްގީގެ  އެކަށައަޅާ  ކައުންސިލުން

 މާލީ  އެހެނިހެން  ތަކުންނާއި  ޭބންކް  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ބޭންކުތަކުންނާއި  ގާއިމްކޮށްފައިވާ  ރާއްޖޭގައި  މަޝްރޫއުތަކަކަށް  ނުވަތަ

  ޕްލޭންގައިވާ   ތަރައްޤީގެ  ދަށުން  އެހީއެއްގެ  ލޯނު  މިފަދައިން.  ލިިބގެންވެއެވެ  ކައުންސިލްތަކަށް  އިހްތިޔާރު  ނެގުމުގެ  ލޯނު  އިދާރާތަކުން

 ގެންދާނެ  މިހަރަކާތް  ދަށުން  އެހީގެ  ލޯނު  ގޮތައް  ގަވާއިދުތަކާއެއް  ގާނޫނުތަކާއި  ،އަމާޒުކޮށްފައިވާނަމަ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް

 އެވެ. ހިމެނިދާނެ ގޮތް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ހިމެނިދާނެ ގޮތް ދައްކާނެ އަނުބރާ ލޯނު ގޮތާއި
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 އާމްދަނީ  އެހެނިހެން

 ދަށުން  އާމްދަނީގެ  އެހެނިހެން  ނުވަތަ   ވަކިވަކިން  އާމްދަނީތައް  ލިބޭ   ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ކައުންސިލަށް  ދަށުން  އަސާސްގެ  މި

 އުސޫލުން   ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  އެގޮތުން  އެވެ.ަބޔާންކުރެވިދާނެ  ހުލާސާއެއް  ޚަރަދުކުރާނެގޮތުގެ  ކަންކަމަށް  ތަރައްޤީގެ

  އަދަދެއް   މަދުނޫން  އިންސައްތައަށްވުރެ  5  އާމްދަނީގެ  ލިޭބ  އަހަރު  ހިނގާ  ކައުންސިލްތަކަށް  މަތިން  ވާގޮތުގެޤާނޫނުގައި  ހިންގުމުގެ

  ކަމަށް   ޭބނުންކުރެވިދާނެ  ޚަރަދުކުރުމަށް  އަހަރުތަކުގައި  އޮތް  ކުރިޔަށް  ފައިސާ  މި  އަދި.  އެވެރައްކާކުރަންވާނެ  ގޮތުގައި  ރިޒަރވްގެ

 ަބއެއް  ކައުންސިލުންދޭ  ،ހޭދަކުރުމުމާއި  މިންވަރެއް  ކަނޑައެޅޭ  ރިޒާވުން  ންސިލުގެކައު  އެހެންކަމުން.  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

  ޭބނުންކުރާނެ   ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމްތައް  ތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލުގެ  އާންމުދަނީ   ލިޭބ  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން  ފީތަކައި  ނަގާ  ޚިދުމަތްތަކުން

  އާމްދަނީ  ލިޭބ  ކޮމިޓީއަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހަމައެހެންމެ  އަދި.  އެވެހިމެނިދަނެ  ދަށުން  މިއަސާސްގެ  ގޮތް

 .ހިމެނިދާނެއެވެ ަބއިގައި  މި ގޮތުގައި އަސާސްގެ ހޯދުމުގެ  ފައިސާ ވެސް އާމްދަނީއެއް ހުރިހާ އެހެނިހެން މިފަދަ އާއި

 

 ވެސް   އަސާސްތައް  އެހެނިހެން  ބޭނުންކުރާނެ   ކައުންސިލުން  ކުރުމުގައި  ފައިނެންސް  ވެސް  އިތުރުން  އަސާސްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު  މި

 އެވެ. ހިމެނިދާނެ ދަށުން މީގެ

 

 

 

  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާްމދަީނ އާއި ޚަރަދު
  ޖުމްލަ   އާމްދަނީގެ  ލުުބނު   ޖުމްލަ  އާއި  ޖުމްލަ  ޙަރަދުގެ  ހިނގި  ޖުމްލަ  އަހަރުގައި  5  ފާއިތުވި  ކައުންސިލަށް  ދަށުން   މިަބއިގެ

 ލިެބން   ލިޔެކިޔުންތަކުން   ަބޖެޓްގެ  ރައްކާކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލްގައި  މިތަފްސީލުތައް.  އެވެލެވިދާނެ  ހިމަނާ  ޗާރޓެއް  ހުލާސާ  ހިމެނޭހެން

  ކައުންސިލްގެ  އަދި  ރިޕޯޓްތަކުން  ޚަރަދު  އަދި  ތަފްސީލްތަކުންނާއި   ފައިސާ   ލިުބނު  އެކިގޮތްގޮތުން  ކައުންސިލަށް  އެގޮތުން.  އެވެހުންނާނެ

 އެވެ.ހުންނާނެ ލިެބން ތަފްސީލް ޚަރަދުގެ އާއި އާމްދަނީ ކައުންސިލްގެ ަބޔާންތަކުން މާލީ އަހަރައްގެ ކޮންމެ
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާެނ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާެނ ގޮތް

 

2016 2017 2018 2019 2020

އާމްދަނީ 4,500 5,000 6,230 6,400 6,500

ޚަރަދު 4,000 4,800 6,000 6,350 6,400

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

000'ުރިފާޔ ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު
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 ިންނުމްނ  
ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ    2022

ޙަ ތަރައްޤީގެ  މިޕްލޭނުން ޚަރަދުތަކާއި  ކޮށްފައިވާ  ާބޔާން  އަސާސްތައް  މައިގަނޑު  ހޯދާނޭގޮތުގެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ރަކާތްތަކަށް 

2026 2025 2024 2023 2022

           -              -              -              -              -   ާ ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރ

ކައުންސިލުން ނަގާފީ   -              -              -              -              -           

           -              -              -              -              -   ީ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭއެހ

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދަ   -              -              -              -              -           

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން   -              -              -              -              -           

         -            -            -            -            -   ީ ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ

ާ ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސ

         -            -            -            -            -   ާ ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސ

2026 2025 2024 2023 2022

           -              -              -              -              -   
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ 

ޚަރަދު

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށްކުރެވޭ ޚަރަދު   -              -              -              -              -           

           -              -              -              -              -   ް ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށ

           -              -              -              -              -   ް އެހެނިހެނ

         -            -            -            -            -   ު ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދ

         -            -            -            -            -   ) ި އަރަނި / )ދަރަނ

ު އަހަރ

ޚަރަދު ކުރެވޭ ދާއިރާއްތައް )000(

ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް )000(

ު އަހަރ



 މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް                                           2026  – 2022ފައިނޭންޝަލް ްޕލޭން 

  www.meem.gov.mv  ވެބްސައިޓް:.   info@meem.gov.mv  އީމެއިލް: 6720600ފޯން:                        

10 

 

ކައުންސިލްގެ މާލީ މިސްރާުބކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަށް ޮބޑު ަބދަލެއް އަތުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެަބދަލުތަކަށް  ދައްކައިދެނީ  

 ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

1442ޝައްވާލް  27  

 2021ޖޫން  8
 



2026 2025 2024 2023 2022

ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 5,652,585.00       6,655,772.00       7,173,966.00       7,891,363.00       8,285,931.00      

ކައުންސިލުން ނަގާފީ 1,657,000.00       1,925,000.00       1,936,000.00       1,936,000.00       1,936,000.00      

އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭއެހީ   -                 -                 -                 -                 -              

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ފައިދަ 20,000.00          50,000.00          100,000.00         150,000.00         200,000.00        

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 3,814,000.00       4,192,000.00       5,023,600.00       6,021,520.00       7,219,024.00      

     17,640,955.00      15,998,883.00      14,233,566.00      12,822,772.00      11,143,585.00 ީ ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ

ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ   -                 -                 -                 -                 -              

ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ 11,143,585.00      12,822,772.00      14,233,566.00      15,998,883.00      17,640,955.00     

2026 2025 2024 2023 2022

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 5,204,000.00       5,497,000.00       6,382,000.00       5,931,000.00       6,079,500.00      

ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށްކުރެވޭ ޚަރަދު 5,652,585.00       6,655,772.00       7,173,966.00       7,891,363.00       8,285,931.00      

ދަރަނި އަދާ ކުރުރުމަށް   -                 -                 -                 -                 -              

އަހަރު

(000)ޚަރަދު ކުރެވޭ ދާއިރާއްތައް 

(000)ފައިސާ ލިބޭ ދާއިރާތައް 

ު އަހަރ



އެހެނިހެން   -                 -                 -                 -                 -              

     14,365,431.00      13,822,363.00      13,555,966.00      12,152,772.00      10,856,585.00 ު ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް ލަފަކުރާ ޚަރަދ

(ދަރަނި)/ އަރަނި  287,000.00        670,000.00        677,600.00        2,176,520.00       3,275,524.00      

އަށްވާ ވަރު (އިންސައްތ5ަ) 5%ބަޖެޓްގެ         260,200.00        274,850.00        319,100.00        296,550.00        303,975.00


