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ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ    5,797,954.60
3,099,786.45   

3,099,786.45   

3,099,786.45   

3,099,786.45   

3,099,786.45   

3,099,786.45   4.1.0.1.1.1.1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   1,430,736.00 211001 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ       122,250.00 212999 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ       149,000.00 211002 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް          45,000.00 212005 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް         81,600.00 212009 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް         36,000.00 212010 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް       182,400.00 212014 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް         14,400.00 212019 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ފޯނު އެލަވަންސް         14,800.00 212024 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ސަރވިސް އެލަވަންސް       144,000.00 212027 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް       105,600.00 212031 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ       108,000.00 213006 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         20,000.00 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު           6,000.00 221002 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު         20,678.00 221003 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
25,000.00         ި ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތ 222001 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި           5,000.00 222002 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް           3,000.00 222006 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
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ީ ބަޖެޓު ކޯޑުގެ ނަންއެކްޓިވިޓ ޚަރަދު ކޯޑް ބިޒްނަސް ސެންޓަރފަންޑް

އިދާރީ ހިންގުން
އޮފީސް ހިންގުން

 
 
 
 



ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި           6,000.00 222008 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
5,000.00           ި އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތ 222010 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް           5,000.00 222011 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް         86,400.00 223001 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު       155,000.00 223002 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު         62,400.00 223004 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު           8,000.00 223011 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
8,000.00           ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ       124,622.45 228010 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް.ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި         20,000.00 223018 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

5,400.00           ް އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައ 223019 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ              800.00 223024 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު           6,000.00 225006 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
10,000.00         ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ           6,000.00 223008 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
5,000.00           ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް         21,000.00 423001 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ           2,700.00 423007 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި         44,000.00 423008 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ
5,000.00           ް ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސ 423002 އިދާރީ ހިންގުން J-GOM ްދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓ

344,304.55      

344,304.55      

344,304.55      

344,304.55      

344,304.55      

172,804.55      2.4.4.4.1.1

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ       172,804.55 228009 އިދާރީ ހިންގުން L-CWDF ކ.މ.ތ.އ
1,500.00           2.4.4.4.1.3

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު           1,500.00 223014 ކ.މ.ތ.އ L-CWDFރަށްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތް 
50,000.00         2.4.4.4.1.4

50,000.00         ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 ކ.މ.ތ.އ L-CWDFރަށްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތް 
20,000.00         2.4.4.4.1.5

 
 
 
 
ކ ގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުން .މ.ތ.އ

ނޑުވެރިކަން ކުރުން  ދަ

ކުލާސް ހިންގުން 

 (ކޮމިޔުނިޓީ ލައިބްރަރީ  )ބީ އެމްއެލް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑް 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއަށް ދޭ އެލަވެންސް 



އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު         20,000.00 223999 ކ.މ.ތ.އ L-CWDFރަށްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތް 
100,000.00      2.4.4.4.1.5

100,000.00       ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 ކ.މ.ތ.އ L-CWDFރަށްވެހިކަމުގެ ހިދުމަތް 
188,400.00      

188,400.00      

188,400.00      

188,400.00      

188,400.00      

77,400.00         2.4.4.4.1.1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ         37,200.00 211001 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
ސަރވިސް އެލަވަންސް         12,000.00 212027 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް            3,000.00 212005 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް         14,400.00 212031 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ         10,800.00 212999 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
22,000.00         2.4.4.4.1.1

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         22,000.00 223002 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
12,000.00         2.4.4.4.1.2

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި         12,000.00 222003 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
5,000.00           2.4.4.4.1.3

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި           5,000.00 222008 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
15,000.00         2.4.4.4.1.4

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި         15,000.00 222008 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
5,000.00           2.4.4.4.1.5

5,000.00           ި އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތ 222005 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
20,000.00         2.4.4.4.1.6

20,000.00         ް ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުނ 226011 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
12,000.00         2.4.4.4.1.6

12,000.00         ި ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތ 222007 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
20,000.00         2.4.4.4.1.7

(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު          20,000.00 423004 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
727,500.00      

727,500.00      

 
 
 

 (ޔޫ އެންގެ ފަންޑް  )ޕޭރެންޓް ވެއިޓިން އޭރިޔާ  

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ  ކުނި ކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ   އިލެކްޓަރިކާއި ގުޅޭގޮތުން ތަކެތި ހޯދުން 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ    ވެހިކަލް މަރާމާތު ކުރުން 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ  މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންނާނެ ސާމާނު ހޯދުން 

 
މުންޑޫ ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ހިންގުމުގެ ޙަރަދު 

ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ގެ ކަރަންޓް ފީ 

ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ގެ  ޕިކަޕް ތެޔޮއެޅުން 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ އަށް ޑަސްބިން ގަތުން 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ  މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންނާނެ ސާމާނު ހޯދުން 

 
 

ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރ ސްޕަރވައިސަރ މުސާރ  



727,500.00      

727,500.00      

727,500.00      

27,500.00         4.9.12.4.1.1

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ         27,500.00 228010 ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOMރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
20,000.00         4.9.12.4.1.2

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ         20,000.00 228010 ޑޮނޭޝަން ފަންޑް L-CDFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
400,000.00      4.9.12.4.1.3

400,000.00       ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ L- CTPFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
280,000.00      4.9.12.4.1.4

280,000.00       ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ L- CTPFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
126,000.00      

126,000.00      

126,000.00      

126,000.00      

126,000.00      

96,000.00         5.2.5.6.1.1

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         96,000.00 223002 ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOMރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
30,000.00         5.2.5.6.1.2

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ         30,000.00 228010 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
348,000.00      

348,000.00      

348,000.00      

348,000.00      

348,000.00      

65,000.00         4.1.10.3.1.1

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު         65,000.00 223002 ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOMރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
3,000.00           4.1.10.3.1.2

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި           3,000.00 222008 ދައުލަތުން ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓް J-GOMރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
50,000.00         4.1.10.3.1.3

50,000.00         ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ L- CTPFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
230,000.00      4.1.10.3.1.4

ތަރިކަ ހިމާޔަތް ކުރުން 

 
 

ގަބުރުސްތާން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

މިސްކިތުގެ ފެން އިސްކުރުބަރި މަރާމާތު ކުރުން 

ބުއްދަވަޅު ހިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން 

 
 

މިސްކަތް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން 
މިސްކިތުގެ ކަރަންޓްފީ ދެއްކުން 

މިސްކަތް ފޮޅާސާފުކުރުން 

 އަމަން އޮމާން މަގުތަކެއް ގާއިމް ކުރުން 
މަގުބައްތި ކަރަންޓް ފީ 

މަގުބައްތި މަރާމާތުކުރުން 

 
 

 
 
 
 

ހިނަވާގެއެއް ހެދުން 

މިސްކިތުގެ އާބާތުރަފެލުވުން 



230,000.00       ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002 ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސާ L- CTPFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
95,000.00         

95,000.00         

95,000.00         

95,000.00         

95,000.00         

10,000.00         3.3.5.11.1.1

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         10,000.00 223013 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ J-LCLރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
5,000.00           4.1.10.3.1.2

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           5,000.00 223013 ޑޮނޭޝަން ފަންޑް L-CDFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
80,000.00         4.1.10.3.1.3

80,000.00         ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012 ޑޮނޭޝަން ފަންޑް L-CDFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 
116,730.60      

116,730.60      

116,730.60      

116,730.60      

116,730.60      

116,730.60      4.1.0.1.1.1.1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ         53,580.00 211001 އިދާރީ ހިންގުން L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ         16,800.00 211002 އިދާރީ ހިންގުން L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް            3,000.00 212005 އިދާރީ ހިންގުން L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ
ސަރވިސް އެލަވަންސް         18,000.00 212027 އިދާރީ ހިންގުން L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ         13,200.00 212999 އިދާރީ ހިންގުން L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ           3,750.60 213006 އިދާރީ ހިންގުން L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް           8,400.00 212031 އިދާރީ ހިންގުން L- CTPF ާތިންވަނަ ފަރާތުގެ ފައިސ

181,000.00      

181,000.00      

181,000.00      

181,000.00      

181,000.00      

100,000.00      3.5.1.6.1.1

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު       100,000.00 223013 ޑޮނޭޝަން ފަންޑް L-CDFރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތް 

އީދު ފާހަގަކުރުން 

އެކި އެކި ރަސްމީ މުނާސަބަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށް އެކި އެކި ދާއިރާތަކުން ރަށަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުން 

 

 
 
 
 

މުނާސަބަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 
 
 
 

ނޑު ތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން   އެކި އެކި ކުޅިވަރު މުބާރަތްތައް ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރުން އަދި ކުޅިވަރު ދަ

 
 
 

އޮފީސް ހިންގުން
ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ މުސާރަ

ފްޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 


