
 

 

 
 

 2021/01-(Q)227 ނަންބަރު:          

 
 ންކް އެކައުންޓް އޮޕަރ ޓް ކުރުމާ ގުޅ ގޮތުން ބ  

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޤަރާރު 
 

މެންބަރުންކަމަށް ވީހިނދު ދައުރުގެ  ވަނަހަތަރު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ 
 މިޤަރާރު ފާސްކޮށް މިޤަރާރުގައި ސޮއިކުރީމެވެ. 

 ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ގެރ  ވަނަ ދުވަހު 14މަުހގެ  ޖޫންމަހުވަނައަހަރުގެ  2017ޅ  ގޮތުން މި ކައުންސިލުގެ ބ ންކް އެކައުންޓް އޮޕަރ ޓް ކުރުމާއި ގު .1
 2017/01-(Q)227  ނަންބަރ ސްކޮށްފައިވާފާއްމު ބައްދަލުވުމުން ޢާދެވަނަ  ބ އްވުނު މިކައުންސިލުގެ ތިންަވނަ ދައުރުގެ 

 ޤަރާރު ބާޠިލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ. 
މި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ޗެކު އެވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕްރ ޓް ކުރުމަށް ތާވަލުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ ތިރީގައި  .2

ހޯދުމަށް އެދ  އެދުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި،  ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވ  ގޮތުގައި ގެންގުޅ  އެހެން ލިއުންތަކާއި، ފައިސާ
ޑިރެކްޓަރ ނައިބުރައީސް އަޙްމަދު ރައިސަމް،  ،އްމަދު ޝިޔާމްމުޙަ  ރައީސް ޤަބޫލުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ ކައުންސިލުގެ 

  ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަމެވެ. ނަރަލް މުހައްމަދު ޙަމީދު އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެ

 އެކައުންޓް ނަްނބަރު  އެކައުންްޓގެ ނަން 

 7724700276001 1ރެވެނިއު  1309
 7724700276002 2ރެވެނިއު  1309
 7724700276003 1ޚަރަދު  1309
 7724700276004 2ޚަރަދު  1309

 7724700276005 ށ.އަތޮޅު ޓީ.އެފް 
 



 

ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކުގައި ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވ ގޮތުގައި ގެންގުޅ  އެހެން ލިއުންތަ .3
ގެ ސޮއިގެ އިތުރުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ކަމުގައި 

 ކަމުގެ ތައްގަޑު ޖަހަންޖެހ ނެކަމަްށ ކަނޑައަޅަމެވެ.

 ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވ ގޮތުގައި ގެންގުޅ  އެހެން ލިއުންތަކާއި ފައިސާހޯދުމަށް އެދ  އެދުންތަކުގައި  ޗެކު .4
ވަނަ ނަންބަރުގައި  2ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ރުފިޔާ(އަށް ވުރެ ދަށްނަމަ  ފަންސަވީސް ހާސް) 25,000.00

ޗެކު ނުވަތަ ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރެވ ގޮތުގައި ބ ފުޅަކު ސޮއި ކުރާގޮަތށް، އަދި  1ގެ ތެެރއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާްތތަކު
ރުފިޔާ( އިން މަިތ  ފަންސަވީސް ާހސް) 25,000.00ތަކުގަިއ ގެންގުޅ  އެހެން ލިއުްނތަކާއި ަފއިސާހޯދުމަށް އެދ  އެދުން

ބ ފުޅަކު ސޮއި  2ގެ ެތރެއިންވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކު 2ހުއްދަ ދެވިފައިާވ ފަރާތްަތއް ކަމުގައި ވާނަމަ 
 ކުރަންޖެހ ނެކަމަށް ކަނޑައަޅަމެވެ.

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަކާއި  2ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ކަމުގައި  .5
ވަނަ 3އަދި އެފަރާތްތަކުގެ އެޑްރެހާއި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދ  ކާޑުގެ ކޮޕީއަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ނަމޫނާ ސޮއި 

ބ ންކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމަމެވެ. ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ކަމުގެ ތައްގަނޑުގެ ނަމޫނާ ނަންބަރުގައި ބަޔަންކޮްށފައިވާ 
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ބ ންކަށް އެކަން އެންގުމަްށ އަދި ތައްގަނޑު ކްޓަރެއް އަދި މިއިން އެއްވެސް ކައުންސިލަރެއް ނުވަތަ ޑިރެ

ކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މިލިސްަޓށް ެއއްވެސް އުނި އިތުރެއް ކަނޑައަޅަމެވެ. މިލިސްޓު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބ ން
އަތުވެއްޖެކަމުގެ ނޯޓިސް ބ ންުކގައި އެކައުންޓު އޮންނަ ބްރާްނޗުގެ މެނ ޖަރަށް އެންގުމާހަމައަށް މިލިސްޓަކީ ސައްހަ 

 .ދެކ ނަމެވެ އެއްޗެއްކަމަށް ކައުންސިލުން

 ތިންވަނަދައުރުގެ  ވަނަހަތަރުބ އްވުނު މިކައުންސިލުގެ ގެ ވަނަ ދުވަހު 20މަހުގެ  ޖޫންވަނައަހަރުގެ  2021މިޤަރާރަކީ  .6
ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެކެވެ. މިޤަރާރު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ ިހްނގާ ޤަވާއިދާއި އަސާސީ  އާއްމު ޖަލްސާއިން

  މިއްޔާގައިވަނީ ލިއެވިފައެވެ.ޔައު ކައުންސިލުގެއަދި މިޤަރާރު ރެކޯޑު ކުރެވި ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށެވެ. 

 

  ޝިޔާމް މުޙައްމަދު             
 ސްށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީ    

  ުފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވި ގޮތް  ޤަރާރ: 
 

 

 ވޯޓްގެ ނަތީޖާ
 

 މެމްބަރުންގެ

 ޢަދަދު

 ޙާޒިރުވި

 ޢަދަދު

ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި

ނުފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި

 ވޯޓްގައި

 ބައިވެރިވި

 ވޯޓްގައި

 ބައިވެރި ނުވާ

ފާސްކުރުމަށް 

 ބޭނުންވާ ޢަދަދު

15 15 15  15  8 
 

 


