
2022އޮގަސްޓު 22

އަށް 2023

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ      192,116,700 Local Sector National Sector

127,712,520     4

115,013,938     4.1

109,155,252     

109,155,252     

109,155,252     

68,902,555       

31,295,640        ަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރ 211001 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ          5,264,076 211002 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް           1,626,000 212005 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް             129,600 212010 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް             545,400 212013 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް          1,188,000 212014 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް             624,960 212015 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް               90,000 212019 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް             121,254 212009 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް             158,400 212021 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                  7,200 212022 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް          5,958,120 212023 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ފޯނު އެލަވަންސް             205,800 212024 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ރިސްކް އެލަވަންސް             144,000 212025 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ސަރވިސް އެލަވަންސް          7,560,360 212027 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް          3,109,200 212031 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް               21,151 212032 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ          8,763,849 212999 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް               50,000 212020 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައ

ރަށްއަތޮޅު 

ް އަހަރީ ޖުމްލަ ބަޖެޓ

ބަޖެޓު ކޯޑުގެ ނަން ޚަރަދު ކޯޑް ް ފަންޑ

ހަރަކާތް ހިންގޭ ތަން 

އޮފީސް ހިންގުން
މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމާއި އޮފީގު އިދާރީ ހިންގުން 

މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުން 

`

ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން
ލާމަރުކަޒުކުރުން

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ް) 2023- އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް  (ޑްރާފްޓ

ަނަލް
ޭޝ

ނ
ރ
ެކްޓަ

ސ

ރ
ެކްޓަ

ސ
ަބް 

ސ
ަލް 

ޭޝަނ
ނ

ރ
ެކްޓަ

ސ
ަލް 

ލޯކ

ިސީ
ޕޮލ

ަލް 
ލޯކ

ަޖީ
ްރެޓ

ީސްޓ އެކްޓިވިޓ

1277

އިދާރީ ހިންގުން

munsira
New Stamp



ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ          2,039,545 213006 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމް

3,500,000          

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ          3,500,000 228009 L-CWDF ކ.މ.ތ.އ އައްޑޫސިޓީ މ ކޮމިޓީ އިން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް.ތ.އ

416,000             

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               70,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               30,000 221002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު             150,000 221003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު             100,000 221003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ ރަސްމީ ދަތުރުތައް އަދި ތަޖްރިބާގެ ދަތުރު

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               66,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަށް ކުރާ ރަސްމީ ދަތުރުތައް/ ކައުންސިލަރުން ހުޅުދޫ

30,155,511       

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި          1,306,126 222001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             285,000 222002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               74,250 222002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އައިޓީ ބެޓްވޯކިންގ ޓޫލްސް އަދި ޔުޓިލިޓީސް

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި             432,844 222003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި             107,000 222004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި             225,000 222005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް             180,000 222006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި             105,000 222007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި             456,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް             137,084 222009 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި             129,600 222010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް             165,140 222011 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             136,886 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް               99,000 223001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް               24,000 223001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުމަށް (1447)ޕަބްލިކް ޝޯޓް ކޯޑް 

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު        15,600,000 223002 J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު

828,000             ު ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދ 223003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ު ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދ

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު             430,000 223004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު

ތަކެތީގެ ކުލި               25,000 223006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ތަކެތީގެ ކުލި

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ             561,000 223008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު               16,312 223009 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު               70,000 223011 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އުފުލުމުގެ ޚަރަދު

102,000             ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ

49,920               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާ

71,820               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކައުންސިލް ބިއުރޯގެ މީޓިންތައ

10,000               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް  ޖަލްސާ، މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރީފްރެޝްމެންޓ

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ               70,000 223016 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އޭ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިވެލޮޕްކުރުން.އައި.އީ

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                  5,000 223016 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި

88,000               ު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދ 223017 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދ

- އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ތަކެތި ހޯދުން 

މ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް.ތ.އ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް

munsira
New Stamp



50,000               ު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދ 223017 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ކެއުން/މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސައި

109,594             ް އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައ 223019 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ވެހިކަލްތަކުގެ އަހަރީ ފީ އާއި ލޯންޗުގެ އަހަރީ ފީ 

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން               45,000 223025 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ވެހިކަލްތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސް އާއި އިންޝޫރަންސް ފީ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު               58,000 223999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު

25,000               ް ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުނ 226006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުނ

165,587             ް ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުނ 226009 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުނ

220,587             ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ

100,000             ް ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުނ 226011 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުނ

100,000             ް ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުނ 226013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުނ

690,000             ް އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުނ 226016 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުނ

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ             101,760 223016 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ (ކެޕްލަރ)އެޗް އާރު ސޮފްޓްވެއަރ 

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  5,000 223999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ވެބްސައިޓް ޑޮމެއިން ހޮސްޓިންގ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                  7,000 223999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ރޑް ކައުންސިލަރުންގެ ބިޒްނަސް ކާ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               60,000 223014 T-LCL ްޓްރަސްޓް ފަންޑ އައްޑޫސިޓީ ޓްރަސްޓް ފަންޑް

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ          5,000,000 228999 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ މުދަލު ޒަކާތް

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ          1,000,000 228999 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ފިތުރު ޒަކާތް

628,000             223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ ް ނޭޗަރ ޕާކެ ބެލެހެއްޓުނ

4,428,466          

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް             678,877 423001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

335,000             ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު              216,500 423004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ (ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު 

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި               60,000 423006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ މުވާސަލާތުގެ ތަކެތި ހޯދުން

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި             856,409 423008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ . ޓީ.އައި

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި             362,180 423008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ (މީޑިއާ)އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ . ޓީ.އައި

54,000               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ

1,865,500          ި އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތ 424001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ި އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތ

1,752,720          

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             348,000 223007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ީ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ހިތަދޫ އވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓ

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             372,000 223007 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ީ ނޭޗްރޕަރކް ސެކިއުރިޓ

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             180,000 223007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ީ މާލިއްޔާ އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓ

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             442,680 223007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުނ

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             162,000 223007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް)މީދޫ އަވަށު ސެކިއުރިޓީ  (މިހާރު ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓ

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             103,350 223007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް)މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން  (މިހާރު ހެދިފައިވާ އެގްރިމެންޓ

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު             144,690 223007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުނ

5,858,686          

5,380,510          

5,380,510          

4,830,510          

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި          2,510,963 222005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ރ މަސައްކަތ ކައުންސިލް އެކްސްޓެންޝަން ބްލޮކްގެ އިންޓީރިއާ

1,095,115          ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ 421003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ

އޮފީސް އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުން  

ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުން

އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން 

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

މުވައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން

munsira
New Stamp



50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ

65,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފާޚާނާއާއި ފެނާއި ބެހޭ ސިސްޓަމް މަރާމާތުކުރުނ

166,432             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީހުގެ ކުރިމަތީ ފަރާތުގައި ގާ ނަގާ އަލުން އާ ގާ އެޅުން، ގޭޓްގައި ކުލަލުން، ގޭޓް މަރާމާތުކުރުން 

80,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް އޮފީސް ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުނ

50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ އޮފީހުގެ ގުދަން މަރާމާތު ކުރުނ

30,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓް މަރާމާތު ކުރުނ

50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް އިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ފައިލް ރައްކާ ކުރުމަށް ސްޓޯރޫމް އަށް ހެދުން

45,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް މުވައްޒަފުން ވެހިކަލްތައް ޕާކް ގަރާޖެއް ހެދުމަށް

50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އޮފީސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އޮފީހަށް ބައެއް އިތުރު ކުރުމަށ

50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫފޭދޫ ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް މަރާމާތު ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށ

300,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އޮފީސް މަރާމާތުކުރުނ

50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އޮފިހުގެ ލައިޓިންގ އަދި ވަޔަރިންގ ބަދަލުކުރުނ

50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީހުގެ އެތެރޭގައި ޕާރޓްޝަން ޖަހާ އޭޑީންނަށް ކެބިންތައް ހެދުން

30,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީހުގެ ކައުންޓަރ ހެދުން

70,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީހުގެ ވަށާ ފާރު އުސްކުރުމާއި ސިމެންތި ޖަހާ ކުލަލުން

23,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އޮފީހަށް ވަންނަ ގޭޓް ބަދަލުކޮށް އާ ގޭޓެއް އެރުވުނ

20,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް ޢިމާރާތުގައި އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަލުން

15,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ ވަށާ ފާރުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަލުން

10,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަލުން

20,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ އޮފީހުގައި ހުރި ގުދަން މަރާމާތުކޮށް ފައިލް ރައްކާކުރެވޭގޮތަށް ހެދުން 

335,000             

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               30,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ގ  ް- މޯޓިވޭޝަން ޓްރެއިނިން ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               40,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ގ ފޮރ ކައުންސިލް މެމްބަރސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސްޓާފް ޓްރެއިނިން

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               30,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ޕްރިޕެއަރިން ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               10,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް - ( ބެޗ3ް)ރޯޑް ސެޓްފީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް  މުނިސިޕަލް މުވައްޒަފުންނަށ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               15,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               15,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އެންޑް ޕްރޮސެސިން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               50,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ޕޮޒިޓިވް ތިންކިންގ އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިއުޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               30,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އެގްޒެކެޓިވް ލީޑަރޝިޕް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               15,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               10,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް (އެޑްވާންސްޑް)މައިކްރޯސޮފްޓް އެކްސެލް  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               15,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ޓީމް ބިލްޑިންގ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               10,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ 1ބެޗް - ސަޕޯޓް ސްޓާފް ސެޝަން 

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                  5,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ހާބަރ އިންސްޕެކްޓަރސް ސެޝަން/ މުނިސިޕަލް 

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               10,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ 2ބެޗް - ސަޕޯޓް ސްޓާފް ސެޝަން 

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               10,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ 3ބެޗް - ސަޕޯޓް ސްޓާފް ސެޝަން 

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               15,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު               15,000 225006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެކްސެލެންސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމ

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               10,000 225005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ތަމްރީނުތައް ހިންގުނ

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން 

munsira
New Stamp



215,000             

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                  5,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ް ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               10,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ 2023 ް ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ

150,000             ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް 2020

50,000               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ * ް ރިޓަޔާރވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުނ

478,176             

478,176             

478,176             

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             139,426 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން- ހިތަދޫ 

20,500               ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ކެލިބަރޭޝަން / ސަރވޭ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިހާރުގެ ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން - ހިތަދޫ 

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި               68,250 423008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ސަރވޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރައިޒް ސިސްޓަމް -ހިތަދޫ 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               45,000 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ގެ ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު              100,000 423004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ބިންތަށް ސާރވޭ ކުރުމަށް ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                40,000 423004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 500fޑިޖިޓަލް ލޭޒަރ  

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު                50,000 423004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ސާރވޭ- ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން 

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               15,000 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ސާރވޭކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

10,339,800       4.2

10,084,800       

9,101,467          

9,101,467          

5,777,467          

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          2,500,000 223014 P-LCL ްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް ފޭދޫ ޗަކަބިމަށް ފަސްއެޅުމުގެ މަސައްކަތ

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި          1,000,000 222003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލަށް ފިއުލް

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް          1,000,000 222006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ވެހިކަލް މެއިންޓަނެންސް ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުން

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު              120,000 423004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ރޑަށް ބޭނުންވާ ޓޫލްސް ފަދަ ސާމާނު ހޯދުން ކާސްޓިންގ ޔާ

36,272               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުނ 226015 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ޕަބްލިކް ވޯކްސް- ވޯރކް ޝޮޕްގެ މަސައްކަތައް 

253,195             ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުނ 226015 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް މުނިސިޕަލް ސާރވިސް ޑިވިޝަން އާއި ހަވާލުކުރެވޭ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               50,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޕާރކިން ޒޯން އެއް ހެދުން- ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް - ހިތަދޫ 

35,000               ް މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުނ 226003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ބަނދަރުގައި ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓް އެއް ހެދުން

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               35,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ޕާކިން ޒޯން ހެދުން

20,000               ް މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުނ 226003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ބްރޭކަރ ތަކުގައި ޕެއިންޓް ލާ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

10,000               ް މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުނ 226003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ރޯޑު ސައިން ޖެހުން

75,000               ް މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުނ 226003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް-މަރަދޫ ފޭދޫ ކޯޒްވޭ އަދި ގަން- ފޭދޫ ފޭދޫ ކޯޒްވޭ މަރާމާތުކުރުމަށ

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               50,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

200,000             ި އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތ 424001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 1ރޯޑު ސްވީޕާރ 

20,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 1ކާޗާރ މެޝިން 

25,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 2ވިނަ ކޮށާ މެޝިން 

20,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 2- ޕެޓްރޯލް ކީސް 

45,000               ް މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުނ 226003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަގުތަކުގެ ކަން ވަށްކުރުނ

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               10,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ (އަންގި، ބްރަޝް، ޖަސްތު )ތާރުމަގާއި ގާ އެޅި މަގު ސާފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި 

މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން

- ބިންބިމާގުޅޭ މަސައްކަތްކުރުން 
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް
އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން
އެކްސިޑެންޓުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުން

.މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ގަވާއިދުން މަރާމާތުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ކުރުން

munsira
New Stamp



އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި               20,000 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މަގުތަކުގެ ނަންބޯޑު ހެދުން

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                  3,000 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މަގުތަކާއި ބަނދަރު އަދި ޕާރކުގައި ގަސްއިންދުމަށް ގަސްކާނާ ހޯދުން

250,000             ި އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތ 424001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ  ޓަނުގެ ޕިކަޕް ހޯދުނ1.5ް

687,000             

250,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ހުރިހާ އަވަށެއްގެ ޖަންކްޝަން މަތިކާސްޓް ކުރުނ

62,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ޑްރެއިނޭޖް ސިސްޓަމް މެއިންޓެނަންސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ފެން ހިންދަން ބޭނުންކުރާ ޕަމްޕް- ހިތަދޫ 

50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން- ހިތަދޫ 

50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ ފެން ބޮޑުވާ ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދާ  ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުނ

50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

20,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަގުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ކާނުތައް ސާފުކުރުނ

75,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ސްޓޯރމް ޑްރެއިނޭޖަށް  ޕަމްޕ

30,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ކާނުތައް ސާފުކުރުނ

50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަގު ތަކުގެ ފެންހިންދާ ނިޒާމް މެއިންޓަނަންސް ކުރުނ

2,637,000          

650,000             ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ މަގުބައްތި ވިއުގަ މަރާމާތުކޮށް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުމަށް- ހިތަދޫ 

200,000             ް ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓ 423003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ސްނޯކްލިފްޓް-   ހިތަދޫ 

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު              200,000 423004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ކޭބަލް ފޯލްޓް ލޮކޭޓަރ- ހިތަދޫ 

50,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ މަގުބައްތި ވިއުގަ ނަމްބަރ ޕްލޭޓް ތައްޔާރުކޮށް ހަރުކުރުން- ހިތަދޫ 

ކަރަންޓް ވިއުގަ              200,000 422005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން-ހިތަދޫ 

ކަރަންޓް ވިއުގަ              200,000 422005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ކިނބިވައު ސަރަޙައްދުގެ މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން- ހިތަދޫ 

80,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ މަގުބައްތި ވިއުގަ މަރާމާތުކޮށް ދިއްލައި ބެލެހެއްޓުމަށ

50,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ  (އަލަށް) ލައިޓް ޕޯސްޓް ޖެހުން 

50,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަގުތައް ދިއްލައި މަގުބައްތި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

ކަރަންޓް ވިއުގަ                50,000 422005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ ް އާ މަގުތަކުގައި އަލަށް ބައްތިޖެހުނ

ކަރަންޓް ވިއުގަ                50,000 422005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް (ފޭދޫ މަގުމަތީ ގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި ތައް ރީ ލޮކޭޓް ކުރުނ

250,000             ް ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓ 423003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ސްނޯކްލިފްޓ

200,000             ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މަގުމަތީ ބައްތި މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން- މީދޫ 

2,000                  ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މަގު ބައްތިތަކުގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު ޖެހުން

100,000             ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ 6ް ރޯލްކޭބަލް ހޯދުން 5 މީޓަރ 500އަލަށް ހެދޭ މަގުތައް ދިއްލުމަށް ބޭނުންވާ   އެމްއެމް ޑަބަލް އިންސްލޭޝަނ

25,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަގުމަތީ ބައްތި ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ

80,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ސޯޑިއަމް ލައިޓް ހޯދުން

25,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ފޮޓޯ ސެލް ސްވިޗް ހޯދުން

ކަރަންޓް ވިއުގަ              100,000 422005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ 100ް ލައިޓް ހަރުކުރުމަށް 50  ބުޑުއެޅުނ

75,000               ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ހޯދުން (ލެޑް) ޓިއުބް ލައިޓް 75

708,333             

708,333             

708,333             

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             133,333 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ފޭދޫ ބަނދަރުގައި މޫޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތ

މަގުތަކުގެ ފެން ހިންފާ ނިޒާމު މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން

ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީ ޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުން 
ރައްކާތެރި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 

މަގަތުފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

މަގުތައް ދިއްލައި މަގުބައްތި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

munsira
New Stamp



50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ހަންކެޑެ ބްރިޖް ފެންސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             250,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ބަނދަރު ޕޯސްޓް ހެދުން- ހިތަދޫ 

100,000             ް މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުނ 226005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުނ

50,000               ް މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުނ 226005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               25,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަގުތަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށ

20,000               ް މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުނ 226005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ބަނދަރުގެ އެކިއެކި ޞަރަޙައްދު ފާހަގަކޮށް، މަޢުލޫމާތު ބޯޑު ބެހެއްޓުނ

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން                30,000 422001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އާ ބަނދަރުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕް ހެދުން

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               15,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ބަނދަރުގައި ވާ ލައިޓްތައް މަރާމާތުކުރުނ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               35,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ބަނދަރު މަތީގައި ބެންޗް ޖެހުމާއި ކުޑަ ޖެހުން

275,000             

275,000             

275,000             

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ               40,000 223016 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ (މެރިޓައިމް އަދި ލޭންޑް)ހިތަދޫ އަދި ހުޅުދޫ އެގްޒަމިނަރުނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ 

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             200,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               35,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހުޅުދޫ  ގ ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުނ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކުރުމުގެ ޢަމަލީ ޓްރެއިނިން

255,000             

255,000             

255,000             

255,000             

75,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ނެރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމުއި ނެރުބައްތި ޖެހުން

25,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫފޭދޫ ނެރުބައްތި ތަށް މަރާމާތު ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށ

100,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ނެރުބައްތި ޖެހުން

30,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ނެރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމުއި ނެރުބައްތި ޖެހުން

25,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ރަތް ފެހި ބައްތި ހޯދުން. ހުދު

1,696,782          4.3

1,004,825          

1,004,825          

1,004,825          

1,004,825          

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި             300,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް- ހިތަދޫ 

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               10,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ބޭއްވުން(World clean-up day septmeber 18)ސްޓާފް ކްލީނިންގް އިވެންޓް -  ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ (ޕިކަޕް ފީ)ހިތަދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެއްކުރާ ކުނިތައް އުކުން - ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިހުރި ޑަސްޓްބިންތައް ބަދަލުކުރުން- ހިތަދޫ 

150,000             ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ  ގްރާސް ކަޓިން ޓްރަކް ނުވަތަ ވިނަ ކޮށާ މެޝިނ3ް- ހިތަދޫ 

70,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ  ފޮގް މެޝިނ02ް- ހިތަދޫ 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               70,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ  މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫގެ އެކިސަރަހައްދު ތަކުގައި  ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބަހައްޓާ މެނޭޖްކުރުނ

35,000               ް މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުނ 226005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ބަނދަރު ޒީނަތްތެރިކޮށް ފެހިކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އާންމު ތަންތަނާއި ބަދަރުތަކުގައި ޑަސްބިންތަށް ބެހެއްޓުމަށ

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ރައްކާތެރިކުރުން

އެހެނިހެން 
ޓްރާންސްޕޯޓާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތީރިޓީ އިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމްތްތައް ފުޅާކުރުން

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން
ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން

ރައްކާތެރި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 
ނެރުބައްތި މަރާމާތުކުރުމުއި ނެރުބައްތި ޖެހުން

ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
އައްޑޫ އަކީ ޒީރޯ ވޭސްޓް ސިޓީއަކަށް ހެދުން

އާއްމު ތަންތަނާއި ބަނދަރު އަދި މަގުތަކުގައި ޑަސްޓްބިންތައް ބަހައްޓާއި ހުރިހާ އަވަށްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

munsira
New Stamp



އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ބަދަރުތަކުގައި ބޯޑްތަށް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށ

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                  8,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ (އަންގި، ދަތި،)މައިޒާންތަކާއި ޕާރކުތައް މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން - މީދޫ 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                  1,125 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ފޭސް ޝީލްޑް- މީދޫ 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                  2,250 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ގަން ބޫޓް- މީދޫ 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                  5,250 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ވިއްސާރަ ކޯޓު- މީދޫ 

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                  1,000 222009 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ކަތިވަޅި- މީދޫ 

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                  5,700 222009 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ސޭފްޓީ ބެލްޓް، ސޭފްޓީ ޝޫޒް- މީދޫ 

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                  6,000 222003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މައިޒާންތަކާއި ޕާރކުތައް މަގުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ މެޝިންތަކަށް އަޅާ ޕެޓްރޯލް- މީދޫ 

6,000                  ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ގަސްކޮށާ މެޝިންތައް މަރާމާތު ކުރުން- މީދޫ 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               10,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އާ ބަނދަރުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާ ޑަސްބިން ތަކުން ކުނި އުކާލުމަށް ޕިކަޕް ޚަރަދު

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               20,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އާ ބަނދަރުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޑަސްބިން ހޯދުން

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               15,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އިޖުތިމާޢި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޑަސް ބިން ހޯދުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަންގި ދަތި ޑަސްޓްބިން ބޭގް، ފިހި ފަދަ ތަކެތި ހޯދުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތު  މީހުންނަށް ބޫޓާއި ވާރޭ ކޯޓް ހޯދުން

52,500               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވިނަ ކޮށާ މެޝިން ހޯދުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               12,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އެކިއެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ނަގާ ކުނީގެ ޚަރަދު

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑުން މަގުމައްޗަށާއި ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ތަކާއި ސަރުކަރުގެ އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ހުންނަ ރުއް ގަސް ކެ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               20,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ރަށް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

271,957             

271,957             

271,957             

271,957             

271,957             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް ރޑެން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ މަތިކިޅި އިކޯ ގާ

420,000             

110,000             

110,000             

110,000             

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ             110,000 223016 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް އައްޑޫގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށ

310,000             

160,000             

160,000             

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             160,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

150,000             

150,000             

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             150,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އައްޑޫ ނާރސަރީގެ މަސައްކަތ

ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަންވަރު އިތުރުކުރުން

 މޭވާއާއި ތަރުކާރޫއާއި މީރުވަސްދުވާ ރީތި ބަގީޗާ ހެއްދުން
ގަސްގަހާގެއްސާއި ފަތްޕިލާވެލީގެ ނާސަރީއެއް ކޮންމެ އަވަށެއްގައި ގާއިމްކުރުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފަންވަރު އިތުރުކުރުން
އައްޑޫ ސިޓި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ޔައްޔާރުކުރުން

 ކިޅިއާއި ކަނޑޫފާތައް ރައްކާތެރިކުރުން 
.އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކް ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފެއަރ ރިޒާވް އަކަށް ހެދުން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ވިލުންވެރި މުޖުތަމައެއް ކަށަވަރުކުރުވުން

ތާރީޚީ ތަންތަނާއި، ޤުދުރަތީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުން

ރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި، ރުއްގަސް ރައްކާތެރިކުރުން

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

munsira
New Stamp



662,000             4.9

662,000             

662,000             

280,000             

280,000             

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             200,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް ރަށުގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ބިނާތަކާއި ތަންތަން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

10,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

50,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ ބޮޑުގެ މަރާމާތު ކުރުނ

20,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް  މާފިށި ބޮޑުވަޅު ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

382,000             

382,000             

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               35,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               40,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް އެކި އެކި މުބާރާތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި މުނާސަބާ ތަކާއި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               14,000
223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ

ތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ޤައުމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުވަސްތަށް ފާހަގަ ކުރުމަށް މަރަދޫފޭދޫ އިން 
ހިންގޭ ހަރަކާތް ތަށް

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                  8,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 2023ްއަހަރު ފެށުމާއި ނިންމުމަށާއި  2022  ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               20,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މޮނިއުމަންޓް ބެހެއްޓުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               30,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               20,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ވޮލީ މުބާރާތް ބޭއްވުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               25,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަސްމި އެކި އެކި ދުވަސްތައް ފާހަގަ ކުރުމަށ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވައި ހިންގާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               20,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ރާވައި ހިންގުން / ފުޓްސަލް

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑިޔާ ޖެހުން ފަދަ ޘަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ ނޑި ޖެހުމާއި ބަ ބޮޑު ބެރަ ޖެހުމާއި ދަ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޅެމާއި ރައިވަރު އަދި މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               30,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ ކުޅިވަރުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               35,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               30,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އެކި އެކި މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވޭ ޙަރަކާތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު

25,991,207       1

3,420,863          1.1

3,420,863          

3,420,863          

3,420,863          

170,000             

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               50,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               50,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               10,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަށުފެންވބަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               20,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ފަރުމަސްދޯނިތައް އަޅާ ސަރަހައްދު ފުންކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އާ ބަނދަރުގައި މަސްވެރިންގެ ޕާރކު ހެދުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               25,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އާ ބަނދަރުގައި މަސްވެރިންގެ ވެހިކަލް ޕާރކް ކުރާނެ ތަނެއް ހެދުން

މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުން

ފަންނުވެރިކަމާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކަ

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ޘަޤާފަތާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރުން
ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން

އާސާރީ ތަންތަނާއި ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ދަމަހައްޓާ ނަފާލިބޭގޮތަށް ބަދަލުކުރުން
ތަރިކަ ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބުތައް ފާހަގަކުރުން

 މެޓްރިކް ޓަނަށް އިތުރުކުރުނ15000ްބާނާ ކަނޑުމަހުގެ މިންވަރު އަހަރަކު 

ނޫ އިޤްތިޞާދު

ތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުން

މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުފަޅުގެ ވަސީލަތްތައް

munsira
New Stamp



3,250,863          

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ          3,250,863 422999 P-LCL ްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ އަވަށުގައި މަސްމާރުކޭޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތ

1,520,000          1.2

1,520,000          

1,520,000          

1,520,000          

1,520,000          

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               50,000 223013 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ ދަ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          1,000,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑުތަކުގެ ވަށާފާރު ރޭނުން  އަލަ ދަ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް  ގަސް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕޮރޮގުރާމް ހިންގުމަށ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ވާރކްޝޮޕް ހިންގުނ

400,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ 421003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް މާރކޭޓެއް ހެދުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ރޑަން ހެދުން މާފިށި، އާސާރީ ބޮޑުވަޅު ސަރަޙައްދުގައި ބޮޓެނިކަލް ގާ

10,000               ް މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުނ 226003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑުބިން ސަރަހައްދުގެ މަގުތަށް ހެދުން ދަ

ކަރަންޓް ވިއުގަ                10,000 422005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ  ދަންޑުވެރިންނަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ ދަ

21,035,000       1.3

21,035,000       

21,035,000       

21,035,000       

21,000,000       

ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          3,000,000 291002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތ

ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          3,000,000 291002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތ

ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          3,000,000 291002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތ

ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          3,000,000 291002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ މިދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތ

ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          3,000,000 291002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ މަރަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމް ޒޯން ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތ

ކަރަންޓް ވިއުގަ           6,000,000 422005 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމް ޒޯންގެ އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން މަސައްކަތ

35,000               

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ               15,000 228010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ފަތުރުވެރި ކަމުގެ  ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގައި ގަސްއިންދާ ރީތިކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޓޫރިޒަމްއާއި ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށ

15,344               1.4

15,344               

15,344               

15,344               

15,344               

10,344               223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ

5,000                  223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް  ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ވިޔަފާރިއާއިގުޅޭ އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

މަސްވެރިންނަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
 އޯގަނިކްއަށް ބަދަލުކުރުނ100ް%ދަނޑުވެރިކަން 

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން

ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި ދަނޑުބިމުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުން

 އަށްވުރެ ގިނަ އެނދު އިތުރުކުރުނ8000ްފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށް 

ފަތުރުވެރިކަން

ދަނޑުވެރިކަން

ފަތުރވެހިކަމުގެ ވިޔަފާރުތަކަށް ފަހި ފުރސަތުތައް ހުޅުވާލުން

އައްޑޫގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޓޫރިޒަމް ޒޯންތައް ތަރައްގީ ކުރުން 

އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް
އިޤްތިސާދު ކުރިއެރުވުމާއި ވަޒީފާ އިތުރުކުރުން

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުން
ވިޔަފާރި ހަރަރުގުނަޔަށް އިތުރުކުރުން

ޒުވާނުން އަމިއްލަ ކުދި ވިޔަފާރި ފެށުމަށާއި ހިންގުމަށް އަދި ކުރިއެރުވުން

munsira
New Stamp



4,056,610          2

3,141,610          2.1

3,127,610          

2,897,610          

2,897,610          

2,897,610          

2,897,610          ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ 421003 P-LCL ްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް ހުޅުދޫ އަވަށު ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތ

230,000             

230,000             

230,000             

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ- މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ ގައި މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕޮރޮގުރާމް ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންމުށ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 1ް ފޮގް މެސިން ގަތުމަށ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               60,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މަދިރި އަށް ފޮގްކުރާ ކެމިކަލް އާއި މެޝިންތަކަށް އަޅާ ތެޔޮ ހޯދުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               25,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ފޮގް މެޝިން ހޯދުން 02

-                      

14,000               

14,000               

14,000               

14,000               

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރޭލު ފަނި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  1,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ކާޅު މަދުކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  8,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ހުވަނިއަށް ފޮގްކުރާ ކެމިކަލް އާއި މެޝިންތަކަށް އަޅާ ތެޔޮ ހޯދުން

915,000             2.4

915,000             

915,000             

915,000             

915,000             

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ             100,000 228010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ނިޔާވާ މީހުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުނ

75,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިހާރު ހުރި ހިނަވާގެ މަރާމާތުކުރުނ

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ             100,000 228010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫގައި ހިނަވާގެއެއް ހެދުން

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ               35,000 228010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ، ހިނަވާގެ ދޮރުތަށް ބަދަލުކުރުމަށ

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ               15,000 228010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ހިނަވާގޭގައި އޭސީ ހަރުކުރުމަށ

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ               10,000 228010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ހިނަވާގެ މަރާމާތު ކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ، ހިނަވާގެ ދޮރުތަށް ބަދަލުކުރުމަށ

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ               30,000 228010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ  ނިޔާވާ މީހުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުން ފޭދޫ

150,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ 421003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ހިނަވާގެ ހެދުން

400,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތ 421003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ސަހަރާ ފާރު ރޭނުނ

 ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން 

އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން (ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ)އަސާސީ ޞިއްޙީ ފަރުވާ 
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން
 ޖަނާޒާގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރުން 

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

ސިއްޙީ ޚިދުމްތައް ދިނުމަށް ފަންވަރު އިތުރުކުރުން 

ވިލުންތެރި މުޖުތަމަޢެއް ކަށަވަރުކުރުން 

ޞިއްޙަތު
އޯގާތެރި ސަރުކާރު

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން

ޑެންގީ އާއި ޗިކަން ގުންޔާއާއި އަދި އެހެނިހެން ބޮޑެތި ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް އިތުރަށް ފެތުރުނަނުދީ ހުއްޓުވުން

މަދިރިން ޖެހޭ ބަލިތަކަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި މަދިރި ނައްތާލުމަށް ޙާއްސަ ކެމްފޭން ހިންގުން

munsira
New Stamp



34,246,362       3

4,165,000          3.1

4,165,000          

4,165,000          

400,000             

400,000             

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             160,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             100,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އުމުރުންދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވޭ ހަރަކާތްތަކަށް- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން- ހިތަދޫ 

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު               50,000 225003 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް އިވެންޓްސް ހިންގުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އުމުރުންދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ބޭއްވޭ ހަރަކާތްތަކަށް ރާވާ ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން ފޭދޫ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމ

3,765,000          

1,795,000          

120,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ އައްޑޫ ސިޓީ ސްކުއެއަރ އަށް ބޭނުންވާ ދިދަ

80,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ސިޓީ ސްކުއެއަރގެ މަރާމާތުތައ

30,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް ސިޓީ ސްކުއެއަރގެ ސެކިއުރިޓީ ޕޯސް މަރާމާތުކުރުނ

250,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޕާކްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން- ހިތަދޫ 

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             100,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ފްލެޓް ސަރަޙައްދުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހެދުން- ހިތަދޫ 

100,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކރކް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             150,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ ބީޗް ތަރައްޤީ ކުރުނ

20,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްތަކާއި ފިނިއަށި ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

100,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ކުޑަ ކުދިންގެ ޕާރކް މަރާމާތު ކުރުމާއި ފެންއަރުވާ ތަނެއް ހެދުން- ފޭދޫ 

50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               25,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ލޯކަލް ބީޗާއި ދިމާލަށް ޕާރކެއް ހެދުން

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             100,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ މާދެލަ ޕާރކު ހެދުން

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             230,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ފުޑުކޯރޓު ހެދުން

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               30,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ފިނިމައިޒާން ހެދުން

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             250,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މީދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤީ ކުރުނ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             100,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ރޑަން ހެދުން ބޮޓޮނިކަލް ގާ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               25,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ހުޅުދޫގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ޤާއިމްކުރުނ

20,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ހުޅުދޫގައި ހަދާފައިވާ ޕާރކް ތަކާއި މައިޒާންތަކަށް ކަރަންޓާއި ފެން ފޯރުކޮށް ދިނުނ

15,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ހުޅުދޫގައި ހަދާފައިވާ ޕާރކް ތަކާއި މައިޒާންތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

1,970,000          

100,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ

75,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ސްވިމިންގ ޕްލެޓްފޯމްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ               50,000 223008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މީދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ސާފުކުރުން އައުޓްސޯސް ކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު          1,500,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ފެހެލަ ކިޅި ކޮންސެޕްޓް ޑިސައިންކޮށް ތަރައްޤީކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ ފްލެޓް ސަރަހައްދުން ފެށިގެން އާރޭފް ސަރަހައްދާއި ހަމައަށް ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އައްޑޫގެ ހުރިހާ ސްކޫލްއެއް ގުޅިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެއް ހިންގުން- ހިތަދޫ 

ޢާއިލާ
އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އާއިލީ އަދި އިޖްތިމާޢި ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ރީތި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން
ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްތަކާއި ފިނިއަށި ފަދަ ތަންތަން އިތުރުކުރުން

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ދާނެ މައިޒާންތައް ގޮނުދޮށާއި ކިޅި ފަދަ ރީތި ތަންތަނުގެ އައްސޭރީގައި ތައްޔާރުކުރުން

ފަޚުރުވެރި ޢާއިލާ

munsira
New Stamp



އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫގެ ބީޗް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               45,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   ްއައްޑޫސިޓީ ނޑި ފާލަމާއި ލިންކް ޜޯޑްގެ ދެފަރާތު މަގާއި ބީޗް ސާފުކުރުނ ، ހަންކެޑެ ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ގައުކެ .މަރަދޫ ރަށުތެރެ ލިންކް ރޯޑްގެ އަރިމަތީ ގަސްތައް ކޮށާ ސާފުކުރުމާއި

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   ްއައްޑޫސިޓީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މަރަދޫގެ ހުރިހާ އިދާރާ ތަކާއި ކްލަބް ޖަމްޢިޔާ ތަކާއި ޢާއްމުން ގުޅިގެން ގުޅިގެން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެއް ހިންގުނ

960,000             3.2

960,000             

960,000             

960,000             

960,000             

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               60,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ފްލެޓް ސަރަހައްދުގައި ސެކިއުޓީ ކެމެރާހަރުކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             900,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ީ)ހިތަދޫ ފްލެޓް މެއިންޓަނެންސް  (ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ

3,614,400          3.3

3,614,400          

3,614,400          

3,614,400          

3,614,400          

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             500,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް ޔޫތް ސެންޓަރުތައް ހިންގުނ

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި               36,000 222001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން- ހިތަދޫ  

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               50,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި- ހިތަދޫ  

ކޮންޒިއުމަބަލްސް/ މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް                15,000 224001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާށް މެޑިކަލް ސަޕްލައިސް ހޯދުން- ހިތަދޫ 

1,000,000          ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ތެކެތި ގަތުން- ހިތަދޫ  

300,000             ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޔޫތް ސެންޓަރ އަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނު- ހިތަދޫ 

250,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  ޔޫތް ސެންޓަރ މަރާމާތުކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ 1ް އާއި ގުޅިގެން އަންހެނުން ފުޓްސެލް ލެވެލް FAM- ހިތަދޫ   ގެ ރެފްރީ ކޯސް ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެން ބެޑްމިންޓަން އަމްޕަޔަރުންގެ ކޯސް ހިންގުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓާންމެންޓް ބޭއްވުން- ހިތަދޫ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ އައްޑޫސިޓީ އެއިޓް ބޯލް ޕޫލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުން- ހިތަދޫ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  7,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ 10ް- ހިތަދޫ   ބޯލް ޕޫލް ޗެލެންޖް ބޭއްވުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޗެސް މުބަރާތް ބޭއްވުން" ފާސްޓް މައިޑްސް'އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި - ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ބޭއްވުން" 2023އައްޑޫ ޔޫތް އޮޕެންސް "ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް -ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               20,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓޯނަމެންޓ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްތާ- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ބިލިއާޑް ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑް ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން- ހިތަދޫ  ގަރލެ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޗެސް މުބާރަތް ބޭއްވުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               70,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ބޭޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓް ބޭއްވުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               80,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  ފުޓްސެލް ޓޯނަމެންޓ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ 2023އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޗް - ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ
ގެ ނަމުގައި ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް " 2023ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕް "ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި - ހިތަދޫ 
ބޭއްވުން

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               38,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ޔޫތް ސެންޓަރުގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ ބޭއްވުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               20,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ހަފްތާ ރެސް ބޭއްވުން- ހިތަދޫ 

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               50,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް މަރާމާތު ކުރުނ

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
އެހެނިހެން

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ އާއިލާތައް ގެދޮރުވެރި ކުރުން
އަމިއްލަ ގެދޮރުނެތް ފަރާތްތަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފަހިކޮށްދިނުން

ބޯހިޔާވަހިކަން

ޒުވާނުން
އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން

ފަންނުވެރިކަމާއި ހުނަރު ދިރުވައި ޒުވާން ފަންނާނުން އުފެއްދުން
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

munsira
New Stamp



އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               20,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ލިޔެކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ޙަރަދު

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               45,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓެއް މަރަމާތު ކުރުނ

130,000             ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ު ގަން ޔޫތް ސެންޓަރ އަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރު ސާމާނ

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި               10,000 222004 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯން ފެން

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                  1,000 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރެއިން ކޯޓު

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                  1,400 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ސެކިއުރިޓީންނަށް ބޮޑު ބައްތި

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                  5,000 222999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑި ސްޕްރޭ/މަދިރި ދުންދަ

232,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               88,000 423001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން

43,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ބޭނުން އޭސީ ހޯދުން

50,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މީދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރުމާއި ވޮލީ ކޯޓަކާއި ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް އެޅުނ

35,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު ކަރަންޓް ވައިރުތައް މަރާމާތުކުރުނ

35,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ކުލަލުން

35,000               ް ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުނ 226006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ފެނާއި ނަރުދަމާ ގުޅުނ

3,000                  ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ކޭބަލް ޓީވީ ގުޅުނ

50,000               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ކުޅިވަރު ތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި               15,000 222001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ލިއެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               15,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ  ޔޫތް ސެންޓަރ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ހޯދޭތަކެތި

25,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ 2ްއައުޓް ޑޯރ ޖިމް   ސެޓް މަރާމާރުކުރުމާއި ދަވާދުލުނ

15,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނެޓްބޯލް ކޯޓާއި ބަށި ކޯޓް މަރާމާތުކުރުނ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               10,000 423001 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ލިއެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން މުދާ ރައްކާކުރުމަށް ކަބަޑު ހޯދުން

18,767,948       3.5

18,767,948       

4,300,000          

4,300,000          

4,300,000          

4,300,000          ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 P-LCL ްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އިންޑޯރ ވޮލީ ކޮމްޕްލެކްސް އެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތ

14,167,948       

14,167,948       

14,167,948       

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ          1,773,049 422999 P-LCL ްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުގެ ޓާފް އެޅުން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތ ކަސަބާ ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ          4,599,899 422999 P-LCL ްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތ މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ          4,300,000 422999 P-LCL ްޕީއެސްއައިޕީ ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތ ހިތަދޫ ރަސްމީ ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             700,000 422999 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ ް ނޑު ތަރައްޤީކުރުނ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             100,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ އީދިގަލި ލައިޓް ޖެހުން- ހިތަދޫ 

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             250,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުގައި ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތ މަނިކު ފުޓްބޯޅަދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             250,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުގައި ފެންސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތ އައްޑޫ އީދިގަލި ފުޓްބޯޅަދަ

1,000,000          ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  ނޑުތައް މަރާމާތުކުރުނ ފުޓްބޯޅަ ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             150,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑުގައި ލައިޓްޖެހުން- ހިތަދޫ  މަނިކު ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             200,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  ނޑު ޤާއިމްކުރުނ މާމެންދޫ ދާއިރާ ފުޓްސަލް ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             200,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ދިއްލުމަށ ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               10,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މާކަރީ ސެންޓަރު ޒުވާނުން ނަށް  ކުޅިވަރު ކުޅެވޭގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުނ

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުން
އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޢާންމު ދަނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން

އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

.ކައުންސިލުން އަޅާފައިހުރި ދަނޑުތައް ފުރިހަމަކޮށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރުގައި ދުނިޔޭގައި ނަންހިނގާ މަންޒިލަކަށް ހެދުން



އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ             100,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ނޑު މަރާމާތުކޮށް ފެންސް ބަދަލު ކުރުނ ފުޓްސަލް ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               45,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ު ފެންސް މަރަމާތު ކޮށް ކުލަލުން/ފުޓުބޯޅަ ދަޑު ވަށާފާރ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               35,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ފުޓުސަލް ދަޑު މަރާމަތު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމ

20,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ފޭދޫ ވޮލީ ކޯޓު މަރާމާތުކުރުނ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               50,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑު މަރާމާތު ކުރުނ ފޭދޫ ފުޓުސަލް ދަ

200,000             ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑު ހެދުން ޓާރފް ދަ

75,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑުގެ ވަށާ ފާރުގައި ކުލަލުން ނޑާއި ފުޓްސަލް ދަ މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ

30,000               ް ރ މަރާމާތުކުރުނ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ 226008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑުގެ ލައިޓްތައް ބަދަލުކުރުނ ނޑާއި ފުޓް ބޯޅަ ދަ މީދޫ ފުޓްސަލް ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               20,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ރން ނޑުގެ ބެންޗްތައް މަރާމާތުކު ފުޓްސަލް ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               30,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ނޑުގެ ދިއްލުމަށް ބޭނުންވާ ލައިޓްތައް ހޯދުން ފުޓްސަލް ދަ

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ               30,000 422999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ނޑު ރޮސްޓަރަމ ބޮޑު ދަ

300,000             

300,000             

300,000             

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             300,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތ

6,739,014          3.6

5,893,214          

5,893,214          

5,893,214          

1,584,000          

200,000             ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް  މިސްކިތްތަކުގެ ފިންގަރޕްރިންޓް މެޝިން ބެހެއްޓުނ

40,000               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ (ވެކިއުމް)ކާޕެޓް ކްލީނަރ - ހިތަދޫ 

250,000             ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ  މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ތަކެތި ގަތުން

150,000             ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ 24ް-  ހިތަދޫ   މިސްކިތުގެ އޭސީ ސަރވިސް ކުރުނ

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި             400,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފުކުރުނ

55,000               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ މިސްކިތް ތަކުގެ ކާޕެޓް ސާފުކުރުމަށް ކާޕެޓް ސްޓީމް ކްލީނަރ ހޯދުން

80,000               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ  މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ތަކެތި ގަތުން

50,000               ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ 8ްމަރަދޫ   މިސްކިތުގެ  އޭސީ ސަރވިސް ކުރުނ

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               75,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ މިސްކިތްތައް ފޮޅާސާފުކުރުނ

35,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތްތަށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ

15,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތްތަކުގެ އޭސީ ސަރވިސް ކުރުނ

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               50,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތަކުގެ ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި               15,000 222005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               50,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ
މޮޕް،ފިހި، ދަތި، ޑިޓޯލް، ބްލީޗް، އެއަރފްރެޝްނަރ، ފައިފުހި، ހޭންޑްވޮޝް، )މީދޫ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހޯދާ ތަކެތީ 

(ޑިޓަރޖެންޓް

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                  4,000 222009 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި               50,000 222008 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި

10,000               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ި މިސްކިތްތަކަށްބޭނުންވާ ކެޕިޓަލްތަކެތ

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި               30,000 222005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތަކަށް އިލެކްޓްރިކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް               25,000 222009 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތަކަށް ހޯދަންބޭނުން އެހެނިހެން ތަކެތި

އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން

އިސްލާމީ އަޤީދާ

 ކުޅިވަރުގައި ދުނިޔޭގައި ނަންހިނގާ މަންޒިލަކަށް ހެދުން
އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ލީގާއި ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ ލީގް މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރުން

އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 މިސްކިތަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން
 މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

munsira
New Stamp



4,309,214          

2,800,000          ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ ް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުނ

300,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހިތަދޫ އައްޑޫސިޓީ ް- ހިތަދޫ  މިސްކިތްތައް ރަމަޝާންމަހަށް މަރާމާތުކޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުނ

350,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް މަރަދޫ ގެ މިސްކިތްތައް ރަމަޝާންމަހަށް މަރާމާތުކޮށް ޒީނަތްތެރިކުރުނ

25,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ މަސްޖިދުއް ނޫރު ، ޢަލީ ، ތަގްވާ ދޮރުތަށް ބަދަލުކުރުން 

10,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ މަސްޖިދުއް ނޫރު ، ޢަލީ ، ތަގްވާ އޭސީ ބަދަލުކުރުން 

64,214               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަމޝާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުނ

150,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރުނ

50,000               ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓ 423999 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތުގެ ސައުންޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށ

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި               50,000 222005 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތަކުގެ އިލެކްޓްރިކާއި ބެހޭ ތަކެތި

50,000               ް ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުނ 226006 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތްތަކުގެ ފާހާނާ އާއި ފެނާ ބެހޭ ނިޒާމު މަރާމާތު ކުރުނ

40,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ބަދަލުކުރުން/މިސްކިތްތަކުގެ އޭސީ ހަރުކުރުނ

20,000               ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތްތަކުގެ އޭސީ ސާރވިސް ކުރުނ

100,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ 10ްރަމްޟާން މަހަށް މީދޫގައި ހުރި   މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވައި ކުލަލުމާއި ކުދި މަރާމާތުތައް ކުރުނ

65,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ސީ  ހޯދުން.މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ އޭ

50,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުނ

50,000               ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުން

100,000             ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަމަޟާން މަހަށް މިސްކިތްތަކުގައި ކުލަލުމާއި ޒީނަތްތެރި ކުރުނ

35,000               ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތްތަކުގެ އޭސީ ތަކަށް ސާރވިސް ދިނުނ

845,800             

845,800             

645,800             

645,800             

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ އައްޑޫސިޓީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ވަކަވަކި ދަރުސްފޯރަމްތަކުގައި ދަރުސްދެއްވާ ވާއިޡުންގެ އެލަވަންސް

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               22,500 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް"ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ހިންގާ  ް" ހެއުގޮތުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުނ .ޕްރޮގްރާމ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               13,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,900 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް އިމާމުންނާއި ވަގުތީ އިމާމުން ނަމާދުގެ ކަންކަމަށާއި މިސްކިތުގެ ކަންކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,400 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް (ފޯރަމް ސްޓައިލަށް)ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އޮޑިވެރިން ޒަކާތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             100,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ހުކުރު ކުރާ އިމާމުންގެ ކޯސް

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު             200,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް މުޅި އަހަރު ދުވަހަށް ޚާއްސަކުރާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               45,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްސަ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               84,000 223014 L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ އައްޑޫސިޓީ ް އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުގައި ދަމުނަމާދު ކުރުމަށ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫ   އައްޑޫސިޓީ ް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުހުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރަމްތައް އަވަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫސިޓީ 2023ް  ވަނަ އަހަރު ގެ ރަމަޞާން މަހުގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަމްޝާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ދަރުސް ބޭއްވުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               10,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަމްޟާން މަދަހަ މުބާރާތް ބޭއްވުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               15,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ދީނީ ޝިޢާރުތައް ހިމެނޭ ޑިސްޕްލޭ ބޯޑުތައް

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ މީދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހާފިޒަކު ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުނ

ރަށުގެ އަމަން އަމާންކަން ނެގެހެއްޓުން
އާއިލީ އަދި އިޖްތިމާޢި ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ރީތި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުހުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރަމްތައް ހިންގުން

އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތު ދެމެހެއްޓުން

މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުން 

munsira
New Stamp



އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                  5,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް ރަމަޟާން މަހު ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުނ

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު               30,000 223014 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ ހުޅުދޫ އައްޑޫސިޓީ ރަމަޟާން މަހު ހިފުޒުކޮށް ތަރާވީސް ކުރާ އިމާމުންގެ ޚަރަދު

200,000             

200,000             

200,000             ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ ް އައްޑޫ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށ

110,000             5

110,000             5.4

110,000             

110,000             

110,000             

110,000             

40,000               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ (ފެބުރުވަރީ)އަހަރީ ރިޕޯޓްތައް ހުށަހެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

40,000               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ (ޖުލައި)ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމަތަކާއި ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

10,000               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ 1ް މަހަކުން 4ކޮންމެ )އައްޑޫގެ ތަރައްޤީޢާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން  ( ބައްދަލުވުނ

10,000               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ 1ް މަހަކުން 4ކޮންމެ )އައްޑޫގެ ތަރައްޤީޢާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން  ( ބައްދަލުވުނ

10,000               ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 J-LCL ީކައުންސިލްގެ އާމްދަނ އައްޑޫސިޓީ 1ް މަހަކުން 4ކޮންމެ )އައްޑޫގެ ތަރައްޤީޢާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުން  ( ބައްދަލުވުނ

ޖޯޝްހުންނަ ފޯރިގަދަ ފެސްޓިވަލްތަކާއި އިވެންޓްތައް ބޭއްވުން

ހެޔޮ ވެރިކަން

ގުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 

ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން
ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ރައްޔިތުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުން 
ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން 

ޖަވާބުދާރީވަނިވި ދައުލަތް

munsira
New Stamp




