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 ރައީސްގެ ބަޔާން

ތަރައްޤީއާއި ތަމަށްދުން ތަސައްވަރު ކުރާނޭގޮތުގެ ތަރައްޤީގެ  ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަށް 

ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނެއް މިހާރުވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ. 

ކޮމެޓީ އާއިއެކު  އ.ތ.މ، ިފަރާތްތަކާއ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ތަކާއި ކަމުވޮށިގެންވާ

ވަކިން ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެ މުއައްސަސާއެއްގެހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ރަށާއި 

ގުޅުންހުރި އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވަނީވެސް އާއްމު 

ިތުންނަށާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށްވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވުނު ރައްޔ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ބިނާކޮށް ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ގޮތުން މިސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުންނެވެ. 

ިއްސާކޮށް، ޙހަރަކާތްތައް ކައުންސިލަރުންނާއި  ޕޮލިސީތަކާއި، ސްޓްރެޓެޖީތައް އަދި، ުހއެއަށްފަކަނޑައެޅުނެވެ.  ދާއިރާތައް

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވި، ންމިފަރާތްތަކުން ދެއްވި އިރުޝަދާއި އެއްގޮތައް ގެ

އަދި މި  ވިފައެވެ.ންނާއި ޙިއްސާކުރެއްޔިތުވަނީ ރަ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި ޕްލޭން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމުގައި ލިބުނު ބައެއް ހުށަހެޅުންތައްވެސް ވަނީ ޕްލޭނަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. 

ޭ ކަންކަމެވެ. ލަނޑުދަނޑި ތަކަކީވެސް އެއަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް ހޭދަކުރަންޖެހ

އެހެންކަމަށް ވުމާއެކު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަކާއެކު އެޕްލޭނަށް ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނެއް އޮތުމަކީ ތަރައްޤީގެ 

 ޕްލޭން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

ވާޞިލްވުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މުހިއްމު ކަމަކީ ލަނޑުދަނޑިއަކަށް 

ފައިސާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ހޯދުމަށް ހިނގާނޭ ރަނގަޅު މަގުދައްކައިދިނުމެވެ. ލިބޭއެއްޗަކުން ފުއްދުމުގެ ރަނގަޅު 

  ގޮތް ދެމެހެއްޓުމެވެ.

ްގެންކަން މި ކައުންސިލުން ދެކެމެވެ. ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީއެއް ޙާޞިލްކުރެވޭނީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށ

ލްކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ބަލައިގަނެ ިތަޞައްވުރުތަކާއި ، މަގުސަދުތައް ހާސ

 ކަމަށް އެހީތެރިވެދީގެންކަމަށްވެސް މި ކައުންސިލުން ދެކެމެވެ.ެއ

 

 

 ޙަސަން ރަމީޒް                                                   

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް    
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  ތަޢާރަފް

 

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

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކުލަވާލާފައިވާ 

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ. މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލްއިން ހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ 

ނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާންމުދަނީގެ ޚުލާސާއެއް ހިންގުމަށް ހިގާ

ދަނީ މްމިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާ

 ިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މ

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަދި ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި 

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

ވާސިލުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަރީ ބަޖެޓެއް 

 އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ.
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 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 އެހީ ހިލޭ ދައުލަތުންދޭ

ކައުންސިލް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން 

ރަކާތްތައް ޙަގެ ޤީހޯދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ތަފާތު ތަރައް

  ާ ފައިސާ ދައުލަތުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.ހިންގުމަށް ބޭނުންވ

  އާމްދަނީ ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލުން

ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުން 

ފީއެއް މިހާރުވެސް ނެގެމުންދެއެވެ. މިފަދަ ފީތައް ނެގެމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ކުރިއަށް 

 އޮތްތަނުގައި މިފަދަ އިތުރު ފީތައް ނެގުމަށް ކައުންސިލުންދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

 އެހީ ހިލޭ ދޭ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކާއި،  އަމިއްލަގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި މައިގަނޑުކޮށް ގެންގުޅޭނެ އުސޫލަކީ ޤީތަރައް

ތަފާތު އެކިފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުވެ. މިގޮތުން ހޯދާ ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ  ޭޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެހީދ

  ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.

 ޕާރޓްނަރޝިޕް ޕްރައިވެޓް ޕަބްލިކް

ދުމާއި އެއްމިންވަރަކަށް އަމިއްލަ ގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާހޯޤީތަރައް

ޝިޕް އުސޫލު އިސްކުރުމަކީވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. މިގޮތުން ަރފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނ

ިކޮށް ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމާއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރޤީތަރައް

  ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

 ޕާރޓްނަރޝިޕް ޖަމާއަތްތަކާއެކު ޖަމިއްޔާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ރަށުގެ ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީގެ

  ހެދުން

 އެފަރާތްތަކުގެ ފުޅާކޮށް ދައުރު ޖަމާއަތްތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ހިންގުމުގައި ރާވައި ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްލޭންގައި ތަރައްގީގެ އެގޮތުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމެވެ. ކައުންސިލުން ހޯދަން ބައިވެރިވުން

 ކުރިއެރުން އިޖްތިމާއީގޮތުން އަދި އިގްތިސާދީ އިތުރުކުރުމަށާއި ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ އާމްދަނީ ،ދިނުމަށާއި ހިދުމަތް އަސާސީ

މަސައްކަތްތައް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރަމުން  ބައިވެރިވެގެން ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާއަތްތަކާއި އަމިއްލަަށް ހޯދުމ

  ގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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  ފައިދާ ލިބޭ ވިޔަފާރިން ކައުންސިލްގެ

ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ތު ކައުންސިލްއިން ނުކުރި ުއާންމުދަނީ ލިބޭފަދަ ވިޔަފާރިއެއް މިވަގ

ގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި އާންމުދަނީ ލިބޭފަދަ ންގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިޤީކައުންސިލް ހިންގުމަށާއި ތަރައް

  ބޭނުންކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒެކެވެ. %50މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައި އެމަސައްކަތުން ލިބޭ އާންމުދަނީގެ 

 ބޭނުންކުރުން ހަރުމުދާ ކައުންސިލްގެ

ރުއްގަސް ބޭނުން ކުރާނީ ކައުންސިލަށް އެންމެ  ަރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ނުހިމެނޭ ގޮތަށް ބަންޑާރ: ރަށުގެ ރުއްގަސް

ުދަނީ ލިބޭ ދަނީ އެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުއްޔަށް ދީގެންނެވެ. މިގޮތުން ރުކާއި މޭވާ އަޅާ ގަސްތަކުން ކައުންސިލަށް އާންމްބޮޑު އާމ

  ް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ އަމާޒެކެވެ.ގޮތަށ

ރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކާއި ވިޔަފާރިއަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި : ރަށުގެ ބިން

ޮތަށެވެ. މިގޮތަށް ބިން އަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވާގޤީހިމަނައި، ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރެވޭ ބިންތަކުން، ރަށުގެ ތަރައް

ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ކުލި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އެބިން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ 

  އަށް ކުރާ އަސަރަށް ބެލުމަކީ އަމާޒެކެވެ.ޤީމަސައްކަތުން ރަށުގެ ތަރައް

 އާއްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތަކުން ތެރޭގައިވާ އިޙްތިސާސްގެ

ށެއްކަމުގައިވާ ލ.ހުޅިމެންދޫ ބޭނުން ކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައިވާ ރަ

ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދުމަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކޮށްގެންނާއި، މޫދަށް 

 ު ތަރައްޤީ ކޮށްގެން ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނަށް މަންފާވާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ.އެރޭ ސަރަހައްދ

 ނެގުން ލޯނު ކައުންސިލުން

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ބައެއް ކަންކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ލޯނު ސްކީމެއްގެ ދަށުން 

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ލޯނު ނެގުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނަށް ކުރުމަށް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން  މަސައްކަތް

ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވޭނެއެވެ. ލޯނު ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވުން 

 ހެދި ދެފަރާތުން ސޮއި ކުރެވިގެންނެވެ. 

 އާމްދަނީ އެހެނިހެން

ް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީން ރިޒާވްގައި ފައިސާ އިދާރީ ދާއިރާތައ

ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމުމާއި، ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ ބަހައްޓާނެއެވެ. 

ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ބޭނުން ޤީގެ ތަރައްިލުއާންމުދަނީ ކައުންސފީތަކައި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ 

  ނުކުރުމަކީވެސް އަމާޒެކެވެ.
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މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ  2021ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2017ރަދު ހިމެނިފައިވާނީ ޚަނޯޓް: އާމްދަނީ އާއި 

 ނިޔަލަށެވެ.

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

ާއްމަދނީ  1,118,195 1,144,833 1,276,629 1,179,890 894,492

ަޚަރދީ  1,064,548 1,523,291 1,199,777 995,085 1,211,719
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ީަޚަރދީ  ނ  ެރވ  ީާއިއީކ  ީާއްމަދނ  ނ  ިލބ 
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 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް
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 ނިންމުން 

އަހަރުންފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކައުންސިލް ވަނަ  2022

ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޙަހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި 

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

  ލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕް

 1443 ރަބީޢުލްއާޚިރު 25

 2021 ނޮވެންބަރު 30

 


