ނަންބަރު227(Q)-2021/01 :

ބންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޓް ކުރުމާ ގުޅގޮތުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޤަރާރު
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުންކަމަށް ވީހިނދު
މިޤަރާރު ފާސްކޮށް މިޤަރާރުގައި ސޮއިކުރީމެވެ.

ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ހގެ  14ވަނަ ދުވަހުގެރ
 .1މި ކައުންސިލުގެ ބންކް އެކައުންޓް އޮޕަރޓް ކުރުމާއި ގުޅ ގޮތުން  2017ވަނައަހަރުގެ ޖޫންމަހު މަ ު
ވނަ ދައުރުގެ
ބއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ތިން ަ

ދެވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންބަރ 227(Q)-2017/01

ޤަރާރު ބާޠިލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ.
 .2ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ތިރީގައި ތާވަލުގައި އެވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕްރޓް ކުރުމަށް މި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ޗެކު
ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވ ގޮތުގައި ގެންގުޅ އެހެން ލިއުންތަކާއި ،ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދ އެދުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި،
ޤަބޫލުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ،ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ރައިސަމް ،ޑިރެކްޓަރ
ޖެނަރަލް މުހައްމަދު ޙަމީދު އަދި ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަމެވެ.
ނ
ޓގެ ނަ ް
އެކައުން ް

ރ
ނބަ ު
އެކައުންޓް ނަ ް

 1309ރެވެނިއު 1

7724700276001

 1309ރެވެނިއު 2

7724700276002

 1309ޚަރަދު 1

7724700276003

 1309ޚަރަދު 2

7724700276004

ފ
ށ.އަތޮޅު ޓީ.އެ ް

7724700276005

 .3ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވގޮތުގައި ގެންގުޅ އެހެން ލިއުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް
ކަމުގައި  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސޮއިގެ އިތުރުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ
ށ ކަނޑައަޅަމެވެ.
ކަމުގެ ތައްގަޑު ޖަހަންޖެހނެކަމަ ް
 .4ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވގޮތުގައި ގެންގުޅ އެހެން ލިއުންތަކާއި ފައިސާހޯދުމަށް އެދ އެދުންތަކުގައި
 (25,000.00ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ)އަށް ވުރެ ދަށްނަމަ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ތށް ،އަދި ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވގޮތުގައި
ރއިން  1ބފުޅަކު ސޮއި ކުރާގޮ ަ
ތތަކުގެ ތެ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާ ް
ތ
ހސް ރުފިޔާ) އިން މަ ި
އ ( 25,000.00ފަންސަވީސް ާ
ފއިސާހޯދުމަށް އެދ އެދުންތަކުގަ ި
ނތަކާއި ަ
ގެންގުޅ އެހެން ލިއު ް
ތރެއިން 2ބފުޅަކު ސޮއި
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ެ
ތއް ކަމުގައި  2ވަނަ ނަންބަރުގަ ި
ވ ފަރާތް ަ
ވާނަމަ ހުއްދަ ދެވިފައި ާ
ކުރަންޖެހނެކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ.
ވ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަކާއި
 .5ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
އެފަރާތްތަކުގެ އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ނަމޫނާ ސޮއި އަދި 3ވަނަ
ށފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ކަމުގެ ތައްގަނޑުގެ ނަމޫނާ ބންކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަމެވެ.
ނަންބަރުގައި ބަޔަންކޮ ް
ށ
އަދި މިއިން އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއް ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް އަދި ތައްގަނޑު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ބންކަށް އެކަން އެންގުމަ ް
އއްވެސް އުނި އިތުރެއް
ޓށް ެ
ކަނޑައަޅަމެވެ .މިލިސްޓު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބންކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މިލިސް ަ
ނޗުގެ މެނޖަރަށް އެންގުމާހަމައަށް މިލިސްޓަކީ ސައްހަ
ކގައި އެކައުންޓު އޮންނަ ބްރާ ް
އަތުވެއްޖެކަމުގެ ނޯޓިސް ބން ު
އެއްޗެއްކަމަށް ކައުންސިލުން ދެކނަމެވެ.
 .6މިޤަރާރަކީ  2021ވަނައަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  20ވަނަ ދުވަހުގެ ބއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ
ނގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ
ހ ް
އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ .މިޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ ި
ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށެވެ .އަދި މިޤަރާރު ރެކޯޑު ކުރެވި ކައުންސިލުގެ ޔައުމިއްޔާގައިވަނީ ލިއެވިފައެވެ.

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް
 ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވި ގޮތް:

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
މެމްބަރުންގެ

ޙާޒިރުވި

ފެންނަ ކަމަށް

ނުފެންނަ ކަމަށް

ވޯޓްގައި

ވޯޓްގައި

ފާސްކުރުމަށް

ޢަދަދު

ޢަދަދު

ވޯޓްދެއްވި

ވޯޓްދެއްވި

ބައިވެރިވި

ބައިވެރި ނުވާ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

15

15

15

15

8

