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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ 

  
  
  

 އެކައުންޓްތައް ޓްރަސްޓް ގެ ނިޔަލަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  2010މާރޗް  14
  

އިން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ) 2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު މިއީ 
ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް  26ޓްރެޜަރީއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރު ގެ ދަށުން އެޤާނޫނުގެ  ގެނިޔަލަށް  2010މާރޗް  14ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

  .ވެސްޓެކެލި  ތަކުގެ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
 
  

 އެކައުންޓު ޓްރަސްޓް  ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގެ ބޭނުން   ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުގެ ނަން   
  ޤާއިމުކުރި ތާރީޚް 

ސާފް ަފންޑް   1
(SAF Fund)  

ައށް ަބނގްާލދޭްޝ ެގ  18ްނ  4ވަނައަަހރު ޑިެސމްބަރ  2009
ޑާކާގައި ޭބއްުވަމށް ަހމަޖެިހފަިއާވ ސާފް ޗެްމޕިައންިޝޕް ުމބާރާާތިއ 

ފެބްުރއަރީ އަްށ ބޭްއވުަމްށ  9ެޖނުައރީން  29ވަނައަަހރު  2010
ހަމަެޖހިފަިއވާ ސައުތު އޭިޝައން ޭގމްސް ގަިއ ބައިެވރިާވ ާރއްޭޖެގ 

އެިކެއކި  ،އެީޓމުތަކުެގ ހަރަކާްތތަްއ ިހންުގމަްށ އެީހވުމަށް  ،ޓީމްތަކަާށއި
މަްށ ފަރާތްތަުކން ަފިއސާގެ ގޮުތަގއިެދވޭެއހީާއއި، މިަކމަށް ަފއިސާޯހދު 

އެަފިއާސ ، ހިްނޭގ އެކިއެިކ ހަރަކާތްަތއްިހންަގއިެގްނ ެއއްކުރެޭވ ަފއިސާ
  ހޯިދ ބޭުނމަށް ޚަަރދު ކުަރންެޖހެްނެދން ބެެހއްުޓން 

  2009ނޮެވމްބަރ  9

މަީޖދިްއޔާ ސްކޫްލ ޓްރަސްްޓ   2
  ފަންޑް 

މަީޖދިްއޔާ ސްކޫލް ެގ ދަިރވަުރްނނަށް ތައުީލުމދިުނމަށް 
ސްކޫުލެގ ކޯރކަރިކިޔުާލ އެކްިޓވިޓީޒްަތކުގަިއ ، އެހީެތރިެވދިުނމަާށއި

ްނނަްށ ެއހީތެރިަކންޭބނުްނާވ ުރން ަބިއވެިރވެއުުޅުމގަިއ އެުކދީދަިރވަ
ވަސްަކންކުޑަ ދަިރވަުރންަނށް ދާއިާރތަކުްނ ެއީހތެރިެވިދނުަމށާއި، މާީލތަނަ 

  ސާަގއި އުުޅމަށް ޭބުނންާވ ަކންތަްއތަްއ ުފއްުދމަށް އެީހެވދިުނން ރު މަދަ

  2009މްބަރ ނޮވެ  18

އެކި ކަންަކމުަގއި އެހީައށް ެއދި މުީލއާެގއަްށ ހުަށހަޅާ، މާީލ ަތނަަވސްކަްނ   ްޓރަސްްޓ ފަންޑް  މުލީާއގެ  3
  ކުޑަ ފަރާްތތަކަށް އެީހވެިދނުން 

 2009 ޑިސެމްބަރ  28
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މޯލްޑިވްްސ ިއްނސްޓިޓިއުޓް  4
އޮފް ވޮކޭަޝނަލް 

ްޓރެއިިންނގ އެޑިޔުކޭަޝން 
  ޓްރަސްްޓ ފަންޑް  )މިވެޓް(

ޓްރެިއނިްނގ އެިޑޔުކޭޝަްނ މޯލްޑިވްްސ އިްނސްޓިޓިއުްޓ ޮއފް ވޮކޭަޝނަްލ 
ޤާިއމުކޮށް އިންްސޓިއުޓްެގ ްޕރޮޮގރާމްަތއް ިހްނގަްނ  )މިވެޓް(

ފަށަިއގަްނނަްނ ކުަރންޖެހޭަކންތަްއތަްއ ުކރުމަްށ ަޚރަުދކުާރެނ 
  ފައިސާަތނަަވސްކޮށްިދނުން 

 2009ޑިސެމްބަރ  22

ސްޫކލް  ޖަމާލުްއީދން 5
  ޓްރަސްޓް ަފންޑް 

ސްކޫލް ެގ ދަިރވަުރންަނށް ަތއުލީުމިދނުމަްށ  ޖަމާލުްއީދްނ
ސްކޫުލެގ ކޯރކަރިކިޔުާލ އެކްިޓވިޓީޒްަތކުގަިއ ، އެހީެތރިެވދިުނމަާށއި

ްނނަްށ ެއހީތެރިަކންޭބނުްނާވ އެުކދީދަިރވަުރން ަބިއވެިރވެއުުޅުމގަިއ 
ސްަކންކުޑަ ދަިރވަުރންަނށް ވަދާއިާރތަކުްނ ެއީހތެރިެވިދނުަމށާއި، މާީލތަނަ 

  ސާަގއި އުުޅމަށް ޭބުނންާވ ަކންތަްއތަްއ ުފއްުދމަށް އެީހެވދިުނން ރު މަދަ

  2010ފެބްރުއަީރ  16

ްސކޫލް  އިސްކަްނދަރު  6
  ޓްރަސްޓް ަފންޑް 

ސްކޫްލ ގެ ދަިރވަުރްނނަްށ ަތއުލީުމދިުނމަްށ  އިސްކަްނދަރު 
ސްކޫުލެގ ކޯރކަރިކިޔުާލ އެކްިޓވިޓީޒްަތކުގަިއ ، އެހީެތރިެވދިުނމަާށއި

ްނނަްށ ެއހީތެރިަކންޭބނުްނާވ އެުކދީދަިރވަުރން ަބިއވެިރވެއުުޅުމގަިއ 
ވަސްަކންކުޑަ ދަިރވަުރންަނށް ދާއިާރތަކުްނ ެއީހތެރިެވިދނުަމށާއި، މާީލތަނަ 

  ސާަގއި އުުޅމަށް ޭބުނންާވ ަކންތަްއތަްއ ުފއްުދމަށް އެީހެވދިުނން ރު މަދަ

  2010 ރުއަރީ ފެބް 16

ްސކޫްލ ޓްރަސްޓް  ކަލާފާނު 7
  ފަންޑް 

، ސްކޫލް ގެ ަދރިަވރުްނނަްށ ތައުލީުމިދނުަމްށ އެހީެތރިެވިދނުަމށާއި ކަލާފުާނ

ުރްނ ސްކޫލުގެ ޯކރކަރިކިޔުާލ އެކްިޓވިީޓޒްތަކުަގއި ދަިރވަ
ންަންށ ެއހީތެރިަކންޭބނުްނާވ ާދއިާރަތކުން ބައިެވރިެވއުޅުުމަގއި އެކުދީ 

ާސގަިއ ރުވަްސކަންކުޑަ ަދރިަވުރންަނށް މަދަ އެހީެތރިެވދިުނމަާށއި، މާީލތަނަ 
  އުޅުަމށް ޭބނުްނާވ ކަންަތއްަތއް ުފްއދުަމށް އެީހވެިދުނން 

  2010 ފެބްރުއަރީ  17

ރާއްޭޖެގ ަރއްިޔތުްނނާިއ ރާްއޭޖގަިއހިްނގާ ވިަޔފާރިތަކުްނ   ަފންޑް  ޒަކާތު 8
 ގެ ްޓރަސްޓް ސްޓޭްޓަމންޓް ފަންޑް  ަޒކާތު  ،ޒަކާތުެގގޮުތގަިއދަްއކާ ފައިސާ

ނަޑއެޅިަފއިާވ ޮގތަްށ ބޭުނންކުރަްނޖެެހންެދްނ ޖަަމއަކޮށްެބހެއްުޓން   ،ގަިއ ކަ

  2010 ފެބްރުއަރީ  03

 މިސްކިތްތަަކށް ެއހީާވ ވަޤްފް  9
  ފަންޑް 

ރާއްޭޖެގ ަރްއޔިުތންާނިއ ރާއްޭޖގަިއހިްނާގ ވިޔަާފރިތަުކންާނއި 
 ،މިސްކިްތތަކަށް އެީހވުމަްށ ަދއްކާ ފަިއސާ އެޫނންވެްސފަރާްތތަކުން 

ގަިއ  ގެ ޓްރަސްްޓ ސްޓޭޓްަމންޓްަފންޑް މިސްކިތްތަަކށް ެއހީވާ ވަޤްފް
ނޑައެޅިަފއިާވ ގޮަތށް ޭބނުންކުަރންޖެެހްނދެްނ ަޖާމކޮށްބެހެއްުޓން     ،ކަ

  2010 ފެބްރުއަރީ  03

ދީނީަކންަތއްތަްއ 10
 ކުރިއެުރވުަމށް ެއހީާވ ވަޤްފް 

  ޑް ފަން

ރާއްޭޖެގ ަރްއޔިުތންާނިއ ރާއްޭޖގަިއހިްނާގ ވިޔަާފރިތަުކންާނއި 
 ،ދައްާކ ފަިއސާ ދީނީަކންަތއްތަްއ ކުރިެއރުުވމަށް އެޫނންވެްސފަރާްތތަކުން 

ަގިއ  ޑް ފަން ދީނީަކންަތއްތަްއ ކުރިެއރުުވމަްށ ެއހީާވ ަވޤްފް
ނޑައެޅިަފއިާވ ގޮަތށް ޭބނުންކުަރންޖެެހްނދެްނ ަޖާމކޮށްބެހެއްުޓން     ،ކަ

  2010 ފެބްރުއަރީ  03

  
  

 


