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 ތަޢާރަފު 

 

 ޢަލައިހި هللاޞައްލަ  މުޙައްމަދު ރަސޫލާ  އެކަލާނގެ  އަދި . ކުރަމެވެ ޝުކުރު ޙަމްދާއި ވަތަޢާލާއަށް ސުބުޙާނަހޫ هللاމާތް

 އާލުއަޞްޙާބުންނާއި  އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު ސަލާމުގައި ޞަލަވާތާއި މި އަދި. ދުޢާކުރަމެވެ އެދި  ލެއްވުން  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  އަށް ވަސައްލަމް

 .ކުރަމެވެ ޝާމިލް ޞަޙާބީން  މިތުރު

) އިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  3/2006ބަރުންނަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު މިއީ 

ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް " އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ  26ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ 

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި  2016މެއި  05ގައި ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް" ގެ ނަމު

  ޤާއިމުކުރެވުނު ފަންޑެކެވެ.

ގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ  2އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ޖަދުވަލު 

  އެކުލެވޭ ގޮތް ހިންގާ ކޮމިޓީ

 

 ނަމާއި އެޑްރެސް  ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވޭ ޙައިޠިއްޔަތު  ދާއިރާ (ވަޒީފާ އަދާކުރާތަން) #

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ (ކޮމިޓީގެ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  1

 ޗެއަރޕާސަން)

 ޞޯދިޤް، ކައުސަރު/ސ.ހިތަދޫ هللاޢަބްދު

ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ (ކޮމިޓީގެ ވައިސް  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  2

 ޗެއަރޕާސަން)

 މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން، ބިނާ/ސ.ހިތަދޫ 

ކައުންސިލްގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅާ  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް  3

 ކައުންސިލް މެމްބަރ

 ޙުސެއިން ހިޔާޒް، އެދުރުގެ/ސ.މީދޫ 

 އަޙުމަދުދީދީ، ނޫރާނީ ވާދީ/ސ.މީދޫ ޝަފުނާ  ކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ  4

 އިބްރާހިމް ނަދީމް، ރޯނުގެ/ސ.މަރަދޫ  އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ  އައްޑޫ ސިޓީ 5



އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 1820   
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 ރަދޫ މަ ސ. /ހަޒާރުގެ ،ބުޠައްޔިهللا ޢަބްދު              ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާ އައްޑޫ ސިޓީ 6

 ޙުސެއިން ރަޝީދު،ރައްދިރުވާގެ/ސ.ފޭދޫ  ސިނާޢަތާއި ގަނެވިއްކުމުގެ ދާއިރާ  އައްޑޫ ސިޓީ 7

 ޙުސެއިން ފަހުމީ، އުފްޤް/ސ.ހިތަދޫ  ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  އައްޑޫ ސިޓީ 8

 

 29އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިފްތިތާޙީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ 

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި  2016ސެޕްޓެންބަރ 

ގައި މެމްބަރުންނާއި މެއިލް އިން ޙިއްސާކުރުމަށްފަހު ޙިއްސާ ކުރެވޭ ހިންގާ  2016އޮކްޓޯބަރ  17ގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައި ޤަވާއިދު

އޮކްޓޯބަރ  20ވަނަ ބައްދަލުވުމެއް  2ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް މެމްބަރުން ބައްލަވައި އެޑްރާފްޓަށް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙްތަކާއި އެކު 

 ގައި ބާއްވައި އިސްލާޙާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ހިންގާ ޤަވައިދު ފާސްކުރުމަށް އިއްތިފާޤުވެވުނެވެ. 2016

އޮކްޓޯބަރ  20އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވަނީ 

ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވައިދު ވީ ބުރާސްފަތި  2016

ދައުރު  ހުށަހަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ މިހާރު އޮތް ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ބައްދަލުވުމާއި ހަމައަށް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާކަމުގައި ބަލައި، އޭގެ ފަހުން  2ވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  3 އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ނިމި އަލަށް

ސަން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ ކައުންސިލް ގެ އެއް ދައުރު ކަމުގައި ޤަވައިދުގައި ހިމަނައި ، ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރ އަކަށް މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަ

ހަމައަށް  ވުނެވެ. އެގޮތުން މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެމްބަރުން އެބޭފުޅެއްގެ މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތު ހަމަވުމާއިހޮ

 ވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއް ދައުރުކަމުގައި ނިންމުނެވެ. 3ކޮމިޓީގައި ދެމިތިބުމާއި އެހެނިހެން މެމްބަރުންގެ ދައުރަކީ 

 ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގެ ބޭނުން 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވުމަށް އެދޭ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 

ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިތަކުންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ޚަރަދުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ، އައްޑޫ ސިޓީ 

 މެވެ.ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ޖަދުވަލު އެކެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރަންޖެހެންދެން ޖަމާކޮށް ބެހެއްޓު

 ހުއްދަ ޚަރަދުތަކަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުން ކުރުން 

 އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުން  .1

 އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  .2

 އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުން  .3

ގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުން  .4

 ކުރުމަށާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުން 

 ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ބާވަތް:

 
 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރާނީ އައްޑޫ 

އްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވުމަށް ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަ .1

 ވިޔަފާރިތަކުންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުންދޭ ފައިސާ

 އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޙަރަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ .2
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  އަހަރުތަކުގެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭ ފައިސާ ފާއިތުވެގެންދާ .3

 މުޅި ކައުންސިލްގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާ .4

އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އުފެއްދިއިރު ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް  .5

 ބިފައިވާ ފައިސާބޭނުންކުރުމަށް ލި

 ޓްރަސްޓް އެކައުންޓު ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތް: 

 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް 

ގައި ބަޔާންކުރާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންނެވެ. މިކޮމިޓީ އަށް މީހުން  2ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ޖަދުވަލު 

މުގައި ގުޅަންވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ކޮމިޓީއަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހަމަޖެއްސު

 އިންނެވެ. 

 ންނެވެ.އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ހިންގަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި

ބޭއްވުނު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުން ޑިސެންބަރގެ ނިޔަލަށް ޖެނުއަރީ އިން ވަނަ އަހަރުގެ  2018މިރިޕޯޓުގައި 

ވަނަ އަހަރަށް  2018އަދި ނިންމަވާފއިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. 

 ފްޞީލް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ލަފާކުރި ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަ

ގައެވެ. 2018 ޖެނުއަރީ 11ވަނަ އަހަރަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައްޑޫ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ 2018

 ބަޖެޓްފާސްކުރެވުނެވެ.ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 2018މަސައްކަތު ތާވަލް އަދި ވަނަ އަހަރުގެ 2018މިބައްދަލުވުމުގައި 

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް: 2018

 ގެ ނިޔަލަށް 2018 އަށް ލަފާކުރި 2018 ތަފްޞީލް 

 6,010,383 6,297,461 ފަންޑަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ 

 383,221 6,350,000 ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރި ފަންޑުން 
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 ޞީލް:ގެ ތަފް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި އާމްދަނ2018ީ

 ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު  2018 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި 2018  ތަފްޞީލް 

 4,986,326 4,986,326 ފަންޑަށް ލިބިފަިއވާ  ނިޔަލަށް ގެ 2017

  458,803               643,731 ފައިސާ  ރިޒާވް ގ2017ެ އަދ2016ި ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ އައްޑޫ

 ހެލްތް ޗައިލްޑް އެންޑް މަދަރ" ޖަމާކުރި ފަންޑަށް އުންސިލުންކަ

 ފައިސާ ބާކީ ގެ" ޕްރޮޖެކްޓް ކެއަރ

- 254,565 

 ވަނަ  2015 އަދި  2014(  50% ކުލީގެ ފިހާރަތަކުގެ އަތޮޅު

 )   ކުލި އަހަރުގެ

667,404 - 

 6,010,383 6,297,461 ޖުމްލަ 

 ގެ ތަފްޞީލް:ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު 2018

 ނިޔަލަށް ހިނގި ޚަަރދު ގެ 2018 އަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރ2018ި  ތަފްޞީލް 

 ަމަސއްކަތްަތއް  އެިކއެކި ުކރިެއރުުވމަށް ިއޤްތިާޞދު ސިީޓގެ އައްޑޫ 

 ކުރުން 

1,700,000 383,221 

 - 900,000 ކުުރން  މަސައްކަތް ުކރިެއރުުވމަށް  ިއޖްތިމާޢީ ސިޓީގެ އައްޑޫ

 - 200,000 ކުރުން ަމސަްއކަތް ކުރުުވމަށް ބާުރެވރި އަންހެުނން

 - 3,550,000 ިދރުުވަމށް  ފަންޑް ޓްރަސްޓް

 383,221 6,350,000 ޖުމްލަ 
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  އަހަރުތެރޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކުރު ޚުލާސާ: 

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު 

 ތާރީޚް 

 ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ޚުލާޞާ 

  2018ޖެނުއަރީ  11
 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 2018ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

 2018 ފެބްރުއަރ15ީ
އަށް އޮންނަ "އޯ.ޓީ.އެމް" ޓުއަރިޒަމް ފެއާރގައި 2018ޖެނުއަރީ 20ޖެނުއަރީ އިން 18 މުމްބާއީގައި ޔާގެންޑިއި

މެމްބަރުން، މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އަދި ޙުސައިން ހިޔާޒްގެ  02އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

ފެއަރގައި ނޭގޮތަށް  ބޭފުޅުން ހިމ02ެއިތުރުން ޕެބްލްސް އިން އަދި އިކުއޭޓަރ ވިލެޖް އިން 

 ނިންމުން.  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް

 2018މެއ15ި

 

އޮންނަ އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަދި ސްރީލަންކާގެ  2018މާރޗް  01އިން  2018ފެބްރުއަރީ  27

 ETTAށް ބައިވެރިވުމަކޮލަންބޯގައި އޮންނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ރޯޑް ޝޯގައި 

 އަށް އެހީ ދެވުނު.

"ކަލްޗަރަލް އަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ ޖެޖޫ އައިލެންޑްގައި އޮންނަ  2018ޖޫން  01އިން  2018މެއި 29

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯ ސަސްޓެއިނަބުލް އައިލެންޑް ޓުއަރިޒަމް އިން އޭޝިއަރ ޕެސިފިކް ރީޖަން" ކޮންފަރެސްގައި 

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިއްމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ކަމުގައި ކައުންސިލް އިން ބައިވެރިވާނެ ފަރާތެއް

 ހަމަޖެއްސެވުން. މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ލިބުނު 2018ގެ ގޮތުގައި "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް" ގެ  1މިރިޕޯޓްގެ އެނެކްސް 

 ފައިސާ އާއި ޚަރަދުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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 ނިންމުން 

 

އިން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ވަނަ އަހަރު  2018

ގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވަނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި ކޯޕަރޭޓްތަކު

ންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓެއްކަމަށް ފަންޑްގެ ހިންގާ އިންވެސްޓްކުރުމަށެވެ. މިއީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތު

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި  މިކޮމިޓީއިން ދެކެއެވެ. 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޚުރުވެރި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ هللا ކުރަމެވެ. 

 ން ތާއަބަދުމެ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން !މަސަލަސްކަ

 . العالمین رب � والحمد.  أجمعین صحبھ و وآلھ محمد على هللا وصلى
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******** 

 

 ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން   

 

ޞޯދިޤް     هللا ޢަބްދު  

     މޭޔަރ   
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 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ

    

         
 އައްޑޫ،ދިވެހިރާއްޖެ 

    

              

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް  އައްޑޫ
    

     

 ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް  ލިބުނު
    

 ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެމްބަރ  31އިން  2018 ޖެނުއަރީ 1

    

          

    

 ނޯޓް  2018
ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާ 2018  

    

                      
458,803  

 ފައިސާ  ރިޒާވް  ގ2017ެ އަދ2016ި ކައުންސިލްގެ ސިޓީ އައްޑޫ 1

    

                      
254,565  1 

 ފައިސާ ބާކީ ގެ " ޕްރޮޖެކްޓް ކެއަރ ހެލްތް ޗައިލްޑް އެންޑް މަދަރ" ޖަމާކުރި ފަންޑަށް  ކައުންސިލުން

    

                    
 ޖުމްލަ     713,368

    

          

 ކުރެވުނު ޚަރަދު  އަހަރު ވަނަ 2018    
    

 ޚަރަދު  ދަތުރު ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވި ފެއަރގެ އެމް.ޓީ.އޯ 2 88,110

    

 ޚަރަދު  ދަތުރު ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވި ފެއަރގެ އެމް.ޓީ.އޯ 2 15,652

    

 އިން އެސޯސިއޭޝަން  ޓޫރިޒަމް އެންޑް ތްރެވެލް އިކްއިޓޯރިއަލް  ޝޯގައި ރޯޑް ބޭއްވުނު  ޗެންނާއީގައި އަދި  ކޮލަމްބޯ 2 35,417

 ޚަރަދު  ދަތުރު ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވި 

    

 ގެ" ރީޖަން  ޕެސިފިކް  އޭޝިއާ ދަ އިން ޓޫރިޒަމް އައިލެންޑް ސަސްޓެއިނަބްލް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަލްޗަރަލް" 2 102,110

 ޚަރަދު  ބައިވެރިންގެ
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 ފަތުރުވެރިކަމާއި ބޭއްވުނު އަށ2018ް މާރިޗް 1 އިން  2018 ފެބްރުއަރީ  27 ކޮލަމްބޯގައި އަދި ޗެންނާއި އިންޑިޔާގެ 2 108,403

 އެހީ  ދެވުނު  ބައިވެރިވުމަށް އެޓާއިން ޝޯގައި ރޯޑް ބެހޭ
    

އައްޑޫ ސިޓީ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފެއަރތަކާއި ފޯރަމްތަކާއި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިސިޓީގެ  2 33,528

 މެޕް،މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބުކްލެޓް އަދި ފޯލްޑަރތައ ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ އަގަށް

    

                 
 ޚަރަދު  ޖުމްލަ ކުރެވުނު    383,220

    

                
330,148   

 ޑެފިސިޓް)( އަހަރުގެ ސަރޕްލަސް

    

               
 ހުރި ބާކީ  އަހަރު ފެށުނުއިރު    6,096,268

    

6,426,416   
 ހުރި ބާކީ  އަހަރު ނިމުނުއިރު
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