
1 ދާއިރާ ނަންބަރު

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 0.1.1 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ އާއްމުކުރުނ2022ް 2 0.1 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓ2022ް

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
 މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް އެކުލަވާލާ 06 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2023

އާއްމުކުރުން
0.2.1 3

 މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ 06 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2023
ތަފްޞީލް

0.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 0.3.1 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް އެކުލަވާލާ އާއްމުކުރުނ2024ް 4 0.3 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓ2024ް

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 628,041.67       ތުޅާދޫގައި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލުން ހިންގުން 4.1.3

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް           4,500.00 4.1.6 ތުޅާދޫގައި އުފެދޭކުނީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކުރުމަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުން

J-LCL 5,000.00           
ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ސްކޫލް، ތުޅާދޫ 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ކޮމިޓީ، މުއައްސަސާތައް، ރިސޯޓްތައް

، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކައިރި ރިސޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން މޫދާއި،  ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި
ނޑުދޮށާއި ބަނދަރު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ގޮ

4.1.8

L-CDF ތުޅާދޫ ކައުންސިލް          50,000.00 ބަދިގެ ޑަސްބިން ބޭރުކުރުމަށް ރޭމްޕެއް ހެދުން 4.1.10

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް        166,800.00
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުމަށް އާއްމުކުރެވޭ ޤަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް 

ތަންފީޛްކުރުމަށް ބަނދަރު ބަލަހައްޓާނެ މުވައްޒަފުން ލެއްވުން
6.1.5 6.1

L-CDF ތުޅާދޫ ކައުންސިލް          25,000.00 އިރުމަތީ ރިވެޓްމެންޓްގައި ސިޑިއެއް ހެދުން 6.2.6

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް          20,000.00

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލެވި އާއްމުކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް އާއްމުންގެ 
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުވުމަށް ޕޯސްޓަރ، ބެނަރ، ލީފް ލެޓްފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި ސޯސަލް 

މީޑިޔާ މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

9.1.1

J-GOM ތުޅާދޫ ކައުންސިލް          10,000.00
 ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އަމިއްލަ މީސްމީހުންގެ ތަކެތި 

ނެގުމާއި، އެފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓާތޯ ބެލުމަށް ޤަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުން
9.1.3

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް        742,000.00 9.1.4 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމަށް ޙާއްސަކޮށްގެން މުވައްޒަފުން ލެއްވުން

J-GOM ތުޅާދޫ ކައުންސިލް        100,000.00 ނޑިތައް އަހަރަކު އެއްފަހަރު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 10.1.2 ރަށުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިދަ

J-GOM ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 200,000.00       10.1.5 އެއްގަމު ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ދުއްވާ ޓްރެކް ހެދުން

ް 2023- ގެ މަސައްކަތު ތާވަލް  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލ

ު ްދާއިރާ ނަންބަރ ފަންޑްޒިންމާވާފަރާތ ބަޖެޓް

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތް

ބަނދަރާއި، ފާލާމާއި ފެރީޓާރމިނަލް ފަދަ ތަންތަން ހަދައި ބެލެހެއްޓުނ6ް

މަގު ހެދުމާއި މަގުދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތ ނޑި ނޑުދަ #ލަ

9.1 ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ މަގުތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 9

10.1 10

4.1

(ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް)ރިޕޯޓްސް 

މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތުޅާދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ.   ބ

c

1

0

4ް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުނ



ު ްދާއިރާ ނަންބަރ ފަންޑްޒިންމާވާފަރާތ ބަޖެޓް ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތ ނޑި ނޑުދަ #ލަ

J-LCL       200,000.00 12.1.1

L-CDF        50,000.00 
J-LCL       150,000.00 12.1.2

L-CDF       150,000.00 
J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 146,362.60       ނޑުތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 12.1.3 ޕާކުތަކާއި ދަ

J-GOM ތުޅާދޫ ކައުންސިލް          50,000.00 03ްދަތުރުދާނެ  ނޑައަޅައި ތަރައްޤީކުރުނ 13.1.1 ސަރަހައްދެއް ކަ 13.1 މުނިފޫހިފިލުވުމާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 13

_ މުއައްސަސާތައް. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ތުޅާދޫގެ މުޢައްސަސާތަކުގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން
16.2.1

J-LCL މުއައްސަސާތައް. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް           1,500.00
ތުޅާދޫގެ އެކި އެކި މުޢައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް 

ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅާލާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބޭއްވުން
16.2.2

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
ފަރާތްތަކުގެ ދުވަސްތައް ރަށުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި އެކު އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި ކައުންސިލުން 

އިސްނެގުން

16.2.3

 ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ކްލާސްރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް، ތުޅާދޫ 
ކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުން

16.2.4

L-CDF ތުޅާދޫ ކައުންސިލް           9,000.00 ް 17.1.2 ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުނ 17.1 ް ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުނ 17

J-LCL        15,000.00 
ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ . ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، 
މުއައްސަސާތައް، ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް

 ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
އެހީތެރިވެދިނުން

18.1.1 18.1

J-LCL މުއައްސަސާތައް. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 25,000.00       
 ގައުމީ އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ތުޅާދޫ ތަމްސީލުކުރާކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުން 

މަސައްކަތްކުރުން
18.2.2

_ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު
ފިހާރަތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި އާއްމު މާރުކޭޓްތަކުގެ ކަންކަން 

 މަހު އެފަދަ 01 މަހުން 03ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެ 
ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރުން

20.1.1 20.1
ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި ކެފޭތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޢާންމު  

.މާރުކޭޓުތަކުގެ ކަންކަން ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
20

J-GOM ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 5,000.00         22.2.3 ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް ދީނީ އިލުމުވެރިން ގެނެސް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުން

L-CDF ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 91,200.00       
ް  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާންމަހު ތުޅާދޫގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްނަމާދު ކުރުމަށ

ޙާފިޒުން ގެނައުން
22.2.6

L-CDF        50,000.00 
J-LCL        50,000.00 

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ސްކޫލް 5,000.00        
 މަތީ މަރުހަލާގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާނެ އިތުރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްކޫލްގެ 

މަޝްވަރާގެ މަތިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
24.1.2 

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ސްކޫލް 25,000.00       

 ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިން 
އެންމެ މަތިން ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށާއި ދުނިޔޭގެ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ވަނަ ހޯދައި 

ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުން

24.1.3
24.1

22.2.7

.އިޖްތިމާޢީ ރޫޙު އާލާކުރުން 18

24

ތުޅާދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ ދީނުގެ ކަންކަން އޮޅުންފިލާ 
ލޯހުޅުވިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުން

22

މުއައްސަސާތައް. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

12.1

16.2

22.2

ކުޑަ ކުދިންނާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އެމީހުން  ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

16

3

.ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން 4

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރަށު ފެންވަރުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

21,809.40          J-LCL

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ނޑުތަކާއި، ކޯޓްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓުން  ތުޅާދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ހުރި ދަ

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ް  ކުޑަކުދިން ކުޅޭނެ، ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ޕާކުތަކެއް ތަރައްގީކުރުނ

2

ނޑުތަކާއި ބިންތަކާއި ޕާކުތައް ބެލެހެއްޓުން ކުޅިވަރުކުޅޭ ޢާންމު ދަ 12



ު ްދާއިރާ ނަންބަރ ފަންޑްޒިންމާވާފަރާތ ބަޖެޓް ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތ ނޑި ނޑުދަ #ލަ

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 25,000.00        24.1.2 ސްކޫލް ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީ ދިނުން

             -   
ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ސްކޫލް، 

ރިސޯޓްތައް

  ކައިރި ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 
ހިންގުން

24.2.4 24.2

J-GOM         5,000.00 
ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ . ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، 
މުއައްސަސާތައް، ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް

، މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ، ދާއިމީކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭ ޑެންގީއިން ރައްކާތެރިވުމަށް
ކުރިއަށް ގެންދިއުން

28.1.2 28.1

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު   -             
ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު ހަސްފަތާލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރުން
28.2.1 28.2

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު 5,000.00        
ޑައެބީޓީސް އަދި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ބަލިތައް ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ

ކަސްރަތާއި ކެއުމުގެ އާދަކާދަ ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން
28.4.3

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު 5,000.00        
ޑިޕްރެޝަން އަދި އެންޒައިޓީ އެ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެކަމުން 

ފަރުވާ ހޯދުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން
28.4.4

J-LCL        50,000.00 33.1.2

L-CDF        50,000.00 

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް 50,000.00       
އަތޮޅު ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަށުގެ ޓީމުތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން 

ދިނުން
33.1.3

J-LCL       200,000.00 33.1.5

L-CDF       100,000.00 

L-CDF ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 75,000.00       
ތުޅާދޫގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި، ލިޔެލާޖެހުމުގެ ތަޖުރިބާކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ލޯކަލް 

ޓުއަރިޒަމްގެ ސަރވިސްތަކެއް ތައާރަފްކޮށް މާކެޓުކުރުން
36.3.1 36.3

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   -             

ތުޅާދޫއިން ތެލާއި، ގޭހާއި، ކާޑުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ 
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ކުލީ 

ބިން ދޫކުރުން

37.2.3 37.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   -              ް ފެރީ ގިމަތަ ތަރައްޤީކޮށް، ދަތުރުވެރިންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުވުނ 38.1.2

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް   -              ތުޅާދޫގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން  މަސައްކަތް ކުރުން 38.1.3

J-GOM ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 10,000.00        ް ތުޅާދޫގެ ތާރީޚީ ކަންކަން ހިމަނައިގެން ލީފްލެޓްތަކެއް ނުވަތަ ފޮތެއް އާންމުކުރުނ 39.1.2 .ޘަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވައި ދެމެހެއްޓުން 39 7

J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 5,000.00         ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުއްލި ޙާލަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން 43.1.2 .މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުން 43

J-LCL        15,000.00 

L-CDF        10,380.50 
J-LCL ތުޅާދޫ ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު          20,000.00 ހުވަނި ނައްތާލުމަށް ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން ބޭސް ބޭނުންކުރުމަށް މެޝިނެއް ގަތުން 48.1.1 48.1 .ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުން 48

24.1

28.4

33

24

ދެޖިންސުގެ މެދުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ރޫހު އަށަގަނުވާ، އެކި މުބާރާތްތައް ރާވާ 
.ހިންގުން

33.1

.ބޮޑެތި މީހުންގެ ތަޢުލީމް އަދި ފަންނީ ފެންވަރު މަތިކުރުން 4

5

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެއަރ އާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 
.ދިނުން

28

6

8

 ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ރަށުފެންވަރުގައި ޢަޟްޙާޢީދު ފާހަގަކުރުން

36ް .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުނ

47.2.4 ް .ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުނ 47
ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ . ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، 
މުއައްސަސާތައް، ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން

ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ . ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، 
މުއައްސަސާތައް، ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް

ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން
ތުޅާދޫ އަންހެނުންގެ . ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ، 
މުއައްސަސާތައް، ކުލަބް ޖަމިއްޔާތައް



ު ްދާއިރާ ނަންބަރ ފަންޑްޒިންމާވާފަރާތ ބަޖެޓް ް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހިންގާނެ ޚަރަކާތ ނޑި ނޑުދަ #ލަ

J-GOM .ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 5,000.00        
މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް ހިންގާ ޢަމަލީ

ގޮތުން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުން
51.4.1

J-GOM .ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 5,000.00         މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ދިނުން 51.4.5

.ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު އެދެވޭނެ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފް

ކުރުން
51.4.6

J-GOM .ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 30,000.00        އެނުއަލް ދަތުރު ދިޔުން-ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި 51.5.1 51.5

_ .ތުޅާދޫ ކައުންސިލް
ތުޅާދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެ ޤަވާއިދުގެ 

ތެރެއަށް ވެއްދުން
53.1.1 53.1 ރަށުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބެލެހެއްޓުން 53

J-GOM .ތުޅާދޫ ކައުންސިލް          15,000.00
ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތައް އަރުޝީފް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް 

އަރުޝީފް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން
55.1.1 55.1 ރަށުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް އަރުޝީފުކުރުމާއި ޤަދީމީ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 55

9

51.4
.ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުނ51ް


