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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

ޒިންމާދާރުވެރިޔާ )ކޮމިޓީގެ ވައިސް ކައުންސިލްގެ  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  މެމްބަރކޮމެޓީއިން ކަނޑައަޅާ  އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ  4
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 އިބްރާހިމް ނަދީމް، ރޯނުގެ/ސ.މަރަދޫ  އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ  އައްޑޫ ސިޓީ 5
 ޠައްޔިބު، ހަޒާރުގެ/ސ.މަރަދޫ هللا 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  17ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައި 

އޮކްޓޯބަރ  20ވަނަ ބައްދަލުވުމެއް  2މެމްބަރުން ބައްލަވައި އެޑްރާފްޓަށް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާ އިސްލާޙްތަކާއި އެކު  ޤަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް
 ގައި ބާއްވައި އިސްލާޙާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ހިންގާ ޤަވައިދު ފާސްކުރުމަށް އިއްތިފާޤުވެވުނެވެ. 2016

އޮކްޓޯބަރ  20ޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައް
 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ޤަވައިދު 2016

. އަދި މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރަކީ މިހާރު އޮތް ކައުންސިލްގެ ދައުރު ހުށަހަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ
ވަނަ ބައްދަލުވުމާއި ހަމައަށް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާކަމުގައި ބަލައި، އޭގެ ފަހުން  2ވަނަ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  3ނިމި އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭ 

ރެވޭ ކައުންސިލް ގެ އެއް ދައުރު ކަމުގައި ޤަވައިދުގައި ހިމަނައި ، ކޮމިޓީގެ ވައިސް ޗެއަރ އަކަށް މުޙައްމަދު ސަޢުދީ ޙަސަން އިންތިޚާބު ކު
 ހަމައަށް ހޮވުނެވެ. އެގޮތުން މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މެމްބަރުން އެބޭފުޅެއްގެ މަޤާމުގެ ޙައިސިއްޔަތު ހަމަވުމާއި

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

 ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގެ ބޭނުން 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވުމަށް އެދޭ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ 
އްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިތަކުންނާއި އެނޫންވެސް ފަރާތްތަކުން މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ޚަރަދުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރަ

 ހެއްޓުމެވެ.ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ޖަދުވަލު އެކެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ބޭނުންކުރަންޖެހެންދެން ޖަމާކޮށް ބެ

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

 އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތް ކުރުން  .1
 އައްޑޫ ސިޓީގެ އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  .2
 ޓީގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރުން އައްޑޫ ސި .3
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިރުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  .4

 ކުރުމަށާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުން 

  ޖަމާކުރާ ފައިސާގެ ބާވަތް:ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަށް 
 

 ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރާނީ އައްޑޫ 
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވުމަށް ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ  .1

 ފަރާތްތަކުންދޭ ފައިސާ ވިޔަފާރިތަކުންނާއި އެނޫންވެސް
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email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް   Telephone: 6885003:  ް3 ފޯނ 

 އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޙަރަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ .2
 ފާއިތުވެގެންދާ އަހަރުތަކުގެ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ރައްކާކުރެވޭ ފައިސާ  .3
 މުޅި ކައުންސިލްގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާ .4
ޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އުފެއްދިއިރު ޓްރަސްޓް އެކައުންޓްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް އައްޑު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައް .5

 ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ

 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  2017މިރިޕޯޓުގައި 
 ވަނަ އަހަރަށް 2017އަދި ނިންމަވާފއިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރެވިފައިވާ ގޮތާއި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. 

 ލަފާކުރި ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ގައެވެ. 2017މާރޗް  23ވަނަ އަހަރަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައްޑޫ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ 2017
ވަނަ 2016ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ އިތުރަށް 2017ގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި، ވަނަ އަހަރު 2016މިބައްދަލުވުމުގައި 

 އަހަރުގެ ފައިނެންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް: 2017

 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި 2017 އަށް ލަފާކުރި 2017 ތަފްޞީލް 

 11,945,517 12,451,326 ފަންޑަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ 

 5,611,326 7,465,000 ފަންޑުން ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރި 
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email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް   Telephone: 6885003:  ް4 ފޯނ 

 ޞީލް:ގެ ތަފް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި އާމްދަނ2017ީ

 ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު  2017 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި 2017  ތަފްޞީލް 

 11,040,191 11,040,191 ފަންޑަށް ލިބިފަިއވާ  ނިޔަލަށް ގެ 2016

 ރިޒާރވް  5% އާމްަދނީގެ 2017 ކައުންސިްލގެ އައްޫޑސިޓީ
 ލަފާކުރާ ކަމަށް

643,731 237,922 

 ެދއްުވމަށް  ަފންޑަށް ކައުްނސިލުން ސިޓީ އައްޑޫ
 ފަިއސާ  ކަނޑަެއޅުްއވި

50,000 - 

 - 50,000 ަފއިސާ  ެދއްވާ ގޮުތަގއި އެީހގެ ފަރާތްތަުކން އެކިއެކި

 2014 އަދި 2013)  50% ކުލީގެ ފިހާަރތަކުގެ އަތޮޅު
 (   ކުލި އަަހުރގެ ވަނަ

667,404 667,404 

 11,945,517 12,451,326 ޖުމްލަ 

 ގެ ތަފްޞީލް:ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު 2017

ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި  2017 ލަފާކުރިއަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް 2017  ތަފްޞީލް 
 ޚަރަދު 

 ަމަސއްކަތްަތއް  އެިކއެކި ުކރިެއރުުވމަށް ިއޤްތިާޞދު ސިީޓގެ އައްޑޫ 
 ކުރުން 

1,000,000 423,775 

 50,000 365,000 ކުުރން  މަސައްކަތް ުކރިެއރުުވމަށް  ިއޖްތިމާޢީ ސިޓީގެ އައްޑޫ

 37,551 100,000 ކުރުން ަމސަްއކަތް ކުރުުވމަށް ބާުރެވރި އަންހެުނން

 5,100,000 6,000,000 ިދރުުވމަށް  ފަންޑް ޓްރަސްޓް

 5,611,326 7,465,000 ޖުމްލަ 
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email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް   Telephone: 6885003:  ް5 ފޯނ 

  އަހަރުތެރޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކުރު ޚުލާސާ: 

 ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ޚުލާޞާ  ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު ތާރީޚް 

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން  2016ފަންޑްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް   2017މާރިޗު 23
 މާލީ ބަޔާން ފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2017 

 ޙިއްސާ ގަތުމަށް ނިންމުން  51އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވްގެ %

 ވާލައި ފާސްކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަ 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑްއިން ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމާއި ލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލް ފާސްކުރުން. 2017އެޕްރީލް 13

 މަށް މަޝްވަރާކުރުން ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލް ފާސްކުރު

 ވަނަ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން. 2017ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ 

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ސަބް ކޮމިޓީތައް ކަނޑައަޅައި ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު އަދި މަސައްކަތް ކަނޑައަޅައި 
 ފާސްކުރުން.

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެންހޭންސްމަންޓް ކޮމިޓީ. -
 އެންޑް ވިމެން އެންޕަވަރމަންޓް ކޮމިޓީ.ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  -

ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާއިން ހުށައެޅިފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް 
 ނިންމުން.

މަސް  3އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރަސްޓް ފަންޑް އެންހޭންސްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ފާއިތުވި  2017ޖުލައި 13
 ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން ދުވަހުގެ 

މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް  3ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ވިމެން އެންޕަވަރމަންޓް ކޮމިޓީގެ ފާއިތުވި 
 ހުށަހެޅުން 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލް ފާސްކުރުން 

 ކޮމިޓީގެ އުސޫލް ފާސްކުރުން ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ވިމެން އެންޕަވަރމަންޓް 

" ފީލް އިންވެސްޓްމަންޓް  ޓުއަރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި 2017އޯގަސްޓް  08
 އް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" މެދުވެރިކޮށް އައްޑޫގައި ޓުއަރިޒަމަށް 
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 ހުށަހެޅުނު.

ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމަށްޓަކައި  އައްޑޫސިޓީގެ
 .މަޝްރޫހިންގުމަށް ހުށަހެޅުނު 2017މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް ގުޅިގެން ދިވިލިމަތި 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 2018ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ  2017އޯގަސްޓް  21
ށް އިތުރުވާ ފައިސާ " އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްއައިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ލް ފީ " 

 ހެޅުނު ހަމަޖެއްސަވައި ދެއްވުމަށް ހުށަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިން ސަޓާ އައިލެންޑް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް  2017އޮކްޓޯބަރ 15
"ސަޓާ އެވޯޑް ކޮށް ށް އެހީ ހޯދުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ  މައްސަލާގައި މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަ

( 3001ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ކޯޑް" ) ރުފިޔާ އެއްލައްކައައިލެންޑް ފެސްޓިވަލް"އަށް 
 ނިންމުނު  "އަންހެނުންގެހުނަރުއިތުރުކުރުމަށްހިންގޭޕްރޮގްރާމްތަކަށްއެހީވުމަށް" ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރުމަށް

ޙިއްސާ ގަތުމަކީ އައްޑޫ ސިޓީގެ  %55އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ  2017ޑިސެންބަރ 27
ރައްޔިތުންނަށް އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއި ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ގިނަ ގޮތްގޮތުންގެ ފައިސާ 

ރުވަނިވި ކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ، އައްޑޫ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ފައިދާކު 
އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން ޙިއްސާ ގަތުމަށް ބޭނުންވާ  %55ޓްރޭޑް ކޯޕަރޭޓިވްގެ 

ޙިއްސާ  55ޕަރޭޓިވްގެ %އައްޑޫ ޓްރޭޑް ކޯހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުން އެދި ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި 
ބޭނުންވާ ފައިސާ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ބަޖެޓްގެ ފަންޑް ދިރުވުމުގެ ކޯޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް  ގަތުމަށް 

 ނިންމުނު.
މް ފެއާރގައި އައްޑޫސިޓީ އިން ޒަސްޕޯ" ކޮންޒިއުމަރ ޓުއަރިސުވިޒަލެންޑްގައި އޮންނަ "ފެ

 ބައިވެރިވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންުމން.
ގައި ހިމެނިފައިވާ ފެއަރ ތަކުގެ ތެރެއިން  " 2018ޕްރޮޕޯސްޓް ފެއާސް  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީގެ "

އަށް ސުވިޒަލެންޑްގެ ޒިއުރިކް ގައި އޮން "ފެސްޕޯ"  2018ޖެނުއަރީ  28އިން  2018ޖެނުއަރީ  25
ޓްރޭޑް އެންޑް ކޮންޒިއުމަރ ފެއާރގައި އައްޑޫސިޓީ އިން ބައިވެރިވުމާއިމެދު މެމްބަރުންގެ މެދުގައި 

މެވީ، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އައްޑޫގެ ފަރާތްތަކަށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނިން
ޝައުޤުވެރިކަންފާޅުކުރެއްވި "ޕެބްލްސް އިން" އަދި "އީކްއޭޓަރ ލް އިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން،މެއި

 އައްޑޫ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ވިލެޖް" އާއި
 އްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްއިން ބައިވެރިވުމަށް. އަ
 

  
      

 
 
 
 
 
 



އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 7201   

 

email:admin@adducity.gov.mv: :Fax: 6885002 އީމެއިލް ފެކްސް   Telephone: 6885003:  ް7 ފޯނ 

ވަނަ އަހަރުގެ ލިބުނު 2017ގެ ގޮތުގައި "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް" ގެ  1މިރިޕޯޓްގެ އެނެކްސް 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ފައިސާ އާއި ޚަރަދުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް 

 ނިންމުން 
 

އިން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް އިން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ވަނަ އަހަރު  2017
ގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވަނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި ކޯޕަރޭޓްތަކު

އިންވެސްޓްމެންޓެއްކަމަށް ފަންޑްގެ ހިންގާ  އިންވެސްޓްކުރުމަށެވެ. މިއީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވުނު
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި  މިކޮމިޓީއިން ދެކެއެވެ. 

 ސިޓީއަށް ތަރައްޤީއާއި ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަމާއި ޞުލްޙަ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ޤައުމަށާއި މި ފަޚުރުވެރި އައްޑޫهللا ކުރަމެވެ. 
 މަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން !

 . العالمين رب هلل والحمد.  أجمعين صحبه و وآله 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  2017ޑިސެމްބަރ  31އިން  2017 ޖެނުއަރީ 1 

 
          

 ލިބުނު ފައިސާ  ވަނަ އަހަރު 2017 ނޯޓް  2017 

                       

243,362  
އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  50ކުލީގެ %އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ  އަށް  2013ޑިސެމްބަރ  31އިން  2013ޖުލައި  1 1

  ޖަމާކުރެއްވި ފިނޭންސް އިން

 
                      

424,042  1 

އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  50އަތޮޅު ފިހާރަތަކުގެ ކުލީގެ % އަށް 2014ޑިސެމްބަރ  31އިން  2014ޖެނުއަރީ  1
  ޖަމާކުރެއްވި ފިނޭންސް އިން

                     

 ޖުމްލަ     667,404
 

      
 

 ކުރެވުނު ޚަރަދު  ވަނަ އަހަރ2017ު    
                    

5,100,000  
 ޙިއްސާ ގަތުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  51ކޯޕަރޭޓިވްގެ % އައްޑޫ ޕީޕަލްސް 2

                         

50,000  
 އުލަމާއަށް ދެވުނު އެހީމިސްކިތް މަރާމާތުކުރުމަށް ޖަމިއްޔަތުލް  ހިތަދޫ ހުކުރު 2

                       

130,762  
އިޝްތިހާރު ހިމެނުމަށް ފީލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން  ގައި މިސިޓީގެ 2018ޑެސްޓިނޭޝަން ގައިޑް  2

 ޑޮލަރަށްވާ ފައިސ8480ާބިލްގައިވާ  ހުށަހެޅި

                          

5,000  
ގައި މިސިޓީ އިޝްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ އެޑްގައި 2018 ރާއްޖޭގެ އޮފިޝަލް މެގެޒިން ޑެސްޓިނޭޝަން ގައިޑް 2

 ގެ އަގަށްކުތަ ބޭނުންވާ ފޮޓޯ ހިމަންނަން

                         

15,000  
އިޝްތިހާރުކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވޭ އެޑް ގައި މިސިޓީ 2018 ރާއްޖޭގެ އޮފިޝަލް މެގެޒިން ޑެސްޓިނޭޝަން ގައިޑް 2

  ކުރުމުގެ އަގަށް ޑިޒައިން

                         

19,005  
 ފެއަރތަކާއި ފޯރަމްތަކާއި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މިސިޓީގެ އައްޑޫ ސިޓީ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި 2

 އަދި ފޯލްޑަރތައ ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ އަގަށް މެޕް،މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބުކްލެޓް
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37,551  
  އެވޯޑް ހަފްލާގައި ތައްޔާރުކުރި އައިލެންޑް ފެސްޓިވަލް އަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އިން ސަޓާ 2

                         

34,960  
ބޭނުންވާ ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެކިއެކި ފެއަރ ތަކާއި ފޯރަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ 2

 ޑިޒައިން ކުރުމުގެ އަގު 
                         

31,302  
ލީފްލެޓް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންވާ  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެކިއެކި ފެއަރ ތަކާއި ފޯރަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ 2

 ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ އަގު 
                       

171,402  
 ކުރުމުގެ އަގު  އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނާއި ޑޮކިއުމަންޓްރީ ތައްޔާރު އައްޑޫ ސިޓީ 2

                         

16,345  
ށް 28ން 25ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ޒިއުރިކްގައި ޖެނުއަރީމަހުގެ  ކައުންސިލުންފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް  2

 ޕެސްޕޯ ފެއަރ ގައި ބައިވެރިވާ އައްޑޫ ޓިމްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޕާޓިސިޕޭޝަން ފީ  އޮންނަ

                  

 ޚަރަދު  ޖުމްލަ ކުރެވުނު    5,611,326
                 

(4,943,923)   
 ޑެފިސިޓް() އަހަރުގެ ސަރޕްލަސް

                

 ހުރި ބާކީ  އަހަރު ފެށުނުއިރު    11,040,191
                  

6,096,268    
 ހުރި ބާކީ  އަހަރު ނިމުނުއިރު

 

            


