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 ރައީސްގެ ބަޔާން 
 ސުބްހާނަހޫ ވަތައާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކު ރަމެވެ. ތަރައްޤީއާއެކު  هللاތަރައްޤީއާކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ ބުއްދި އިންސާނުންނަށްދެއްވި 

ލަމަށް ވަސައް ޢަލައިހި هللاދަސްކޮށްދެއްވި މިއުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުހައްމަދު ސައްލަ އްދިރިއުޅުމުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާސިލްކުރަންވާ ގޮތްތަ

 .ޝާމިލްކުރަމެވެ  ޙާބުންޞްކުރަމެވެ. އަދި މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި އަ  ޢާލެއްވުން އެދި ދު  ބަރަކާތްޞަލަވާތާއި ސަލާމާ

         ޙާޞިލްކުރުމަށް މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢު ތަކާއި 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރު 

  ވެ.ކޮށްފައިވާ ތަރައްޤީ ޕްލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެ 

 ލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްޤީ އާއިފަސޭހަތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނެގޮތާއި މި ޕް

 އެވެގޮތުގެ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތައް އެކުލަވާލުން ކަމަށްވަތީ މިޕްލޭނުއެކުލަވާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދިފައިވާނެ ނެ ޚަރަދުކުރާ

 ފަރުދުންގެ ފުރިހަމައާންމު އަދި މި ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދަރާތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  .

  ވެ.އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ކަމުގައިވާތީ އެފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާނެއެ

ފޮނިމީރުކަށް  ރައްޔިތުން ކުރައްވާ އިތުބާރާއި ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަކީ މިފަދަ ޕްލޭނެއް އެކައެޅުމަށާއި އެޕްލޭނުގެ ކައުންސިލަށް ރަށުގެ ތިނަދޫ 

އެހެންކަމުން  . ގެންދިޔުމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިގެން ދިޔަކަމެކެވެ  ށްރައްޔިތުންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގައި ކާބިޔާބުގެ އައްސޭރިއައެންމެހާ ރަށުގެ 

 .ތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެޞް ދޫގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާތިނަ

 ތެރި ޞް އިޚްލާއަދި މިޕްލޭން އެކަށައެޅުމުގައި ކައުންސިލް ގެ އެންމެހައި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒިފުން ކޮށްދެއްވި ބުރަ 

 .ވެމަސައްކަތް ޝުކުރު ވެރިކަމައެކު ފާހަގަ ކުރަމެ 

ފަސް  ގެންދާނެއަށް ލިބިއަޅުގަނޑު އެދެނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރަކީ ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ތިނަދު

 މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އާމީން  هللاކަމުގައި މާތް  އަހަރު

 

 ސައުދު ޢަލީ            
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް                
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  ތަޢާރަފް 
ވަނަ އަހަރުން  2022މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

ހިންގުމަށް ހިގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ  ހިންގާނެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތަކަށާއި އިދާރީ ންމިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު މިކައުންސިލު

އި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ކުރިއަށް އޮތް މިޕްލޭންގަ ދަނީގެ ޚުލާސާއެއްޚަރަދާއި ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާމް 

 .ހޯދުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް މިޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ދަނީމްފަސް އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމާއި އާ

ތަރައްޤީގެ  ދާރުގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ހިންގުމަށާއިރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ވީހާވެސް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އަދި ޒިންމާ 

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

އެކުލަވާލައި މިޕްލޭން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  ރީ ބަޖެޓެއްއަހަރަކުވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ ނަތީޖާތަކަށް ބިނާވެގެންވާ އަހަ

 .ތަންފީޒުކުރެވޭނެއެވެ
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 ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ަމއިގަނޑު އަސާސްތައް 
 އެހީ  ހިލޭ  ދައުލަތުންދޭ 

ޯހދޭނެއެވެ.  ބަޖެޓުަގއި ހިމަނައިގެންއިދާރީ ގޮތުން ކައުންސިލް ިހންުގމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދުތައް ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ދައުލަތުގެ 
އެހެނިހެން  މީގެ އިތުރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ސަރުކާރުން ހިންގާ

ކޮންމެ އަހަރަުކ  ވެ. އަދިޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ފައިސާ ހޯދުމަްށ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރާނެއެ
ދައުލަތުގެ ގްރާންޓް ބަޖެުޓން ކައުންސިލަށްދޭ ފައިސާއިން ތިނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަްއ ހިންގުމަށް މިޕްލޭނުގައި 
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި ރަށް ަތރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ނުވަތަ ރަށަްށ ބޭުނންވާ ތަރައްީޤ ގެނައުމަށް ސަރުކާރާއެކު 

ހަމައެހެންމެ ސަރުކާރުން ކޮށް ރައްޔިތުންނާ ރަށަށް ލިބެންޖެހޭ ތަރައްޤީ ގެނައުމަކީ ކައުންސިލްގެ އެއްއަމާޒެވެ. މަޝްވަރާ
މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގައި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުގައި ކައުންސިލް  ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގާ ބޮޑެތި 

 .ދެމިއޮންނާނެއެވެ

 ދޭ ހިލޭ އެހީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 

 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އެހީދޭ ތަފާުތ އެކިފަރާތްތަކުގެއެހީތެރިކަން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުަމށް 
ޤީއަށް ރަށުތަރައް ހޯދުމަކީކައުންސިލްގެ އަމާޒެކެވެ. މިގޮތުން ރަށުފެންވަރުގައި މަސަްއކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ގުޅިގެން

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގަިއ  އެހީދޭ ފަރާތްތަކުްނ އެހީތެރިކަްނ ހޯދުމާއި ރަށާއި އަތޮޅުފެންވަުރގެ ވިޔަފާރި ވެރިންގެ އެހީތެރިަކން
އެފަރާތްތަކާއި ކަންކަން ދެނެގަނެ  ހޯދުމާއި ރިސޯޓްތަކާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން މެދުވެރިކޮށް ސީ.އެސް.އާރގެ ދަށުން ކުރެވިދާނެ

އެހީތެރިކަން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ގުޅިގެން ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
 ނުކުރުރާނެއެވެ. ހިންގުމުގައި ހޯދޭނެއެވެ. މިގޮތުްނ ހޯދާ ފައިސާ އިދާރީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން

 

  އާމްދަނީ  ލިބޭ  މަތްތަކުން ޚިދު  ފޯރުކޮށްދޭ  ކައުންސިލުން 

 ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ފަޅުން 
ދިނުމުގެ  ކުއްޔަށްދޮންވެލި ވިއްކުމާއި ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބިންތަާކއި ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ތަކެތި 

ހިންގުމަށާއި  އިތުރުން ފަޅުތެރޭގައި ފާނަކޮށި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން އާމްދަނީ ލިބެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ކައުންސިލް
ފަށައި  ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމުަގއި އާންމުދަނީ ލިބޭަފދަ އިތުުރ މަސައްކަތްތަކެއް

 .ބޭނުންކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒެކެވެ 90ސައްކަތުން ލިބޭ އާންމުދަނީެގ %އެމަ
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 ތައްޔާރު ކުރީ: މަރްޔަމް ާޒހިރާ

 ޕާރޓްނަރޝިޕް  ޖަމާއަތްތަކާއެކު  ޖަމިއްޔާ  ކުންފުނިތަކާއި  އަމިއްލަ  ރަށުގެ  ކައުންސިލުން  ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީގެ
  ހެދުން 

 އެފަރާތްތަކުގެ  ފުޅާކޮށް ދައުރު ޖަމާއަތްތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ ކުންފުނިތަާކއި އަމިއްލަ ހިންގުމުގައި ރާވައި ހަރަކާތްތައް ތަރައްގީގެ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޕްލޭންގައި ތަރައްގީގެ އެގޮތުން. މަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެމަސައްކަތްކުރު ކައުންސިލުން ހޯދަން ބައިވެރިވުން

 ކުރިއެރުން އިޖްތިމާއީގޮތުން އަދި އިގްތިސާދީ އިތުރުކުރުމަށާއި ފުރުސަތުތައް ހޯދުމުގެ އާމްދަނީ ،ދިނުމަށާއި ހިދުމަތް އަސާސީ
 މަސައްކަތް  ބައިވެރިވެގެން ކޯޕަރޭޓިވްތަކާ ނުވަތަ ކުންފުނި ޖަމާއަތްތަކާއި އަމިއްލަ ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުމުގައި ހޯދުމުގެ

 ކަނޑަޅަމެވެ. ކުރުމަށް ދަށުން މިއަސާސްގެ ގޮތްތައް ކުރެވިދާނެ

 

 ބޭނުންކުރުން  ހަރުމުދާ  ކައުންސިލްގެ 

 ގޮތަށް  ލިބޭ އެއް އާންމުދަނީ ކައުންސިލަށް ކުރާނީ ބޭނުން ރުއްގަސް ބަންޑާރ ގޮތަށް ނުހިމެނޭ ރުއްގަސް ރައްޔިތުންގެ ރަށުގެ
ބައެއް ހަރުމުދާތައް ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ އަދި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަށެވެ. ދިނު ކުއްޔަށް ދުވަހަށް އަހަރު ފަސް

 ހޯދުމަކީ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ އެއް އަމާޒެވެ.

 

 އާއްދަނީ  ލިބޭ  ވަސީލަތްތަކުން  ތެރޭގައިވާ  އިޙްތިސާސްގެ 

ކަފެާނ، ޕިކްނިކް  ހިމެނޭ ތެރޭގައި އިޙްތިސާސްގެ ކަުއންސިލްގެ ހިމެނޭ އިދާރީދާއިރާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް އެރަށް ބޭނުން ކުރާ ފަާރތްތަކުގެ އަތުން ފީ އެއް ނަގަިއގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަްށ 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އެތަން ކައުންސިލުން ގަސްތު ކުރަމެވެ. އަދި ކަފެނާ ފަޅުގައި އަންޑަރވޯޓަރ ޕާކެއް ޤާއިމް ކޮށް 
ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މި އިދާރާގެ ކުރިއަށް ފަސް އަހަރަށް ކަނޑއަޅާފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނުގައި އެއްމެ ބޮޑަށް 

  ކަމެކެވެ.އަމާޒުކުރެވިފައިވާ

 

 އާމްދަނީ  އެހެނިހެން 

 ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާޮގތުގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ އާންމުދަނީން ރިޒާވްގައި ފައިސާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 
 ބަހައްޓާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ ިރޒާވުން ކަނޑައެޅޭ މިންވަރެއް ހޭދަކުރުމުމާއި ކައުންސިލުންދޭ ަބއެއް ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ

  ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މެނުވީ ޭބނުން ފީތަކައި އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުްނ ލިބޭ އާންމުދަނީ ކައުންސިުލ ގެ
 .ނުކުރުމަކީވެސް އަމާޒެކެވެ
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 ތައްޔާރު ކުރީ: މަރްޔަމް ާޒހިރާ

  ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު
އަހަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޚުލާސާ  05ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުުނބުރީ ިތނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި  މިއީ،
އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ޗާރޓްގައި  05ވެ. އަދި މި ޑޭޓާ ތައް ނެގޮފައި ފައި ވަނީ ފާއިތުވި ޗާޓެކެ

  ދައްކާ ޢަދަދު ތަކަކީ ޞައްޙަ ޢަދަދު ތަކެކެވެ.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

އާމްދަނީ 11,336,946 6,852,785 7,545,890 12,524,543

ޚަރަދު 11,358,636 7,140,841 6,793,738 13,599,901

11,336,946 

6,852,785 

7,545,890 

12,524,543 
11,358,636 

7,140,841 
6,793,738 

13,599,901 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

 16,000,000

ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު
000'ރުފިޔާ 
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 ތައްޔާރު ކުރީ: މަރްޔަމް ާޒހިރާ

 އަހަރު 
ދާއިރާތައް  ފައިސާ ލިބޭ

(000) 

2026 2025 2024 2023 2022  

   
185,647,976.65  

  
123,765,317.77  

   
82,510,211.85  

   
55,006,807.90  

  
36,671,205.27  

ސަރުކާރުން ލިބޭނެ ކަމަށް 
 ލަފާކުރާ

   
12,222,474.53  

   
11,640,451.94  

   
11,086,144.70  

   
10,558,233.05  

   
10,055,460.05  

 ކައުންސިލުން ނަގާފީ 

     
1,084,231.58  

    
1,032,601.50  

     
983,430.00  

     
936,600.00  

     
892,000.00  

 އެހެނިހެން ފަރާތްތަުކން
 ލިބޭ ހިލޭއެހީ 

      
445,847.69  

      
424,616.85  

     
404,397.00  

     
385,140.00  

     
366,800.00  

  އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން

 
199,400,530.46  

 
136,862,988.06  

 
94,984,183.55  

 
66,886,780.95  

 
47,985,465.31  

ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް 
 ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

 ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ           

 
199,400,530.46  

 
136,862,988.06  

 
94,984,183.55  

 
66,886,780.95  

 
47,985,465.31  

 ޖުމްލަ ލިބޭނެ ފައިސާ 

      

  އަހަރު
ދާއިރާއްތައް  ޚަރަދު ކުރެވޭ 

(000) 

2026 2025 2024 2023 2022  

    
56,038,884.02  

   
53,370,365.74  

   
50,828,919.75  

   
48,408,495.00  

  
47,267,100.00  

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 ހިންގުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

            -                -    
            
-    

 އެހެނިހެން     -               -           

  
56,038,884.02  

  
53,370,365.74  

 
50,828,919.75  

 
48,408,495.00  

 
47,267,100.00  

ލަފަކުރާ  ޖުމްލަ ހިގާނެކަމަށް
 ޚަރަދު 

          
 

 
143,361,646.43  

 83,492,622.32  
 

44,155,263.80  
 

18,478,285.95  
    

718,365.31  
  އަރަނި / )ދަރަނި(
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 ތައްޔާރު ކުރީ: މަރްޔަމް ާޒހިރާ

 ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރާނެ ގޮތް

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

ރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނޭގޮތުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް ބާޔާން ކޮށްފައިވާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޙަ
ކައުްނސިލްގެ މާލީ މިސްރާބުކަމުގައި ވުމާއިއެކު، މުޅި މާލީ ވެއްޓަްށ ބޮޑު ބަދަލެްއ އަތުވެއްެޖ މިޕްލޭނުން ދައްކައިދެނީ 

 ހާލަތެއްގައި އެބަދަލުތަަކށް ރިއާޔަތްކޮށް މިޕްލޭން ރިވައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

3144ރަބީޢުލްއާޚިރު  25  
 2021ނޮވެމްބަރ   30

 




