
  

 

 

          

 

 

 

 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  24ވަނަ ދައ ރ ގެ    4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

 2022  ޖޫން   22
 

ނަންބަރ:  ހ ށަހެޅ ން: .1 ކައ ންސިލްގެ  މަޑ އްވަރީ  މ.    AS/236/2022/1-369މ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ،  ސިޓީގައި 

ތަށް ބަދަލ ކ ރ މަށްޓަކައި މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނ މާއި  މަޑ އްވަރީ ބައ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ، ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޢިމާރާ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ގ ޅޭގޮތ ން  
 

މ.މަޑ އްވަރީގައި ކ ރިން ކައ ންސިލް އިދާރާ ހިންގި އިމާރާތ ގައި މ.މަޑ އްވަރީ ޮޕލިސްޓޭޝަން ހެދ މަށް ބޭނ ންވާ    ނިންމ ނ ގޮތް:
މ.މަ ފޯރ ކޮށްދެއްވ މަށް  އެހިތެރިކަން  ޮޕލިސްޓޭޝަން  މާލީ  އަތޮޅ ގައި  މ.  މިހާރ    ، އެދިލައްވާފައިވާތީ  ކައ ންސިލ ން  ޑ އްވަރީ 
ރ ) ފަނަރަހާސް ރ ފިޔާ ( ގެ  15000.00ރަށަށް ) މަޑ އްވަރި ހިމެނޭގޮތަށް (    04އަލަށް ޤާއިމް ކ ރ މަށް ހަމަޖއްސަވާފައިވާ  

 ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނ މަށް ނިންމަމެވެ. 
 

މަޑ އްވަރީ   ހ ށަހެޅ ން:   .2 ނަންބަރ:މ.  ކައ ންސިލްގެ   369-AS/236/2022/2    ،ާބަޔާންކޮށްފައިވ ސިޓީގައި 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ހައިޑްރޮޕީނިކްސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްއަށް ޑޮނޭޝަންއެއް ދިނ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން  

 

ތަމްނިންމ ނ ގޮތް:   ހައިޑްރޯފޯނިކްސް  ރާވާފައިވާ  ހިންގ މަށް  ކައ ންސިލ ން  ޑޮނޭޝަނެއް  މ.މަޑ އްވަރީ  ްޕރޮގްރާމަށް  ރީނ  
ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ   ހިންގ މަށް  ްޕރޮގްރާމްތައް  ހައިޑްރޯފޯނިކްސް   ، އެދިލައްވާފައިވާތީ  ކައ ންސިލ ން  އެދި މ.މަޑ އްވަރީ  ދެއްވ މަށް 

)ރަށަކަށް  49000.00 އ ސޫލ ން  ހަމަހަމަ  ރަށްރަށަކަށް  ހ ރިހާ  މ.އަތޮޅ   ރ ފިޔާ(  ނ ވަހާސް  )ސާޅީސް  (  6125.00ރ  ރ 
 ހާލ މަށް ނިންމަމެވެ. ބަ
 

ދައ ރ ގެ    ހ ށަހެޅ ން: .3 ހަތަރ ވަނަ  އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ  ޔައ މިއްޔާ    23،  22،  21މ.  ބައްދަލ ވ މ ގެ  އާއްމ   ވަނަ 
 ފާސްކ ރ ން. 

 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެލެއްވި މެމްަބރ ން ހަމަނ ވާތީ ޔައ މިއްޔާ ފާސްނ ކ ރެވ ނެވެ. 21،22،23ނިންމ ނ ގޮތް:  

 

 ވަނަ ކ އްލި ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.   4މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ    ހ ށަހެޅ ން: .4
 

 އ މިއްޔާ ފާސްކ ރަން ނިންމ ނެވެ.ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެލެއްވި މެމްަބރ ންގެ އިއްތިފާގ ން ޔަނިންމ ނ ގޮތް:  
 



  

 

 

          

 

 
 

ނ  އެމްބަސީއާއި ގ ޅިގެން އިމާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިއ ނިޓީ  މ. އަތޮޅ  ކައ ންސިލާއި ޕާކިސްތާ   ހ ށަހެޅ ން:   .5
ތައްޔާރ ކޮށް،ޓެކްނިކަލް   ތައްޔާރ ކޮށްދީ،ބީއޯކިއ   ޑްރޯވިންގ  ޑިޒައިންކޮށް،ޑީޓެއިލް  ކޮންސެޕްޓް  ސެންޓަރގެ 

ނަން  ކ ރި  ހޯދ މަށް  ފަރާތެއް  ތައްޔާރ ކޮށްދޭނެ  ޑޮކިއ މެންޓްސް  ޓެންޑަރ  އަދި  -236(IUL)ބަރ:ސްޕެސިފިކޭޝަން 
IED/236/2022/15    ްބިޑްފޮތ ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ  ގ ޅޭގޮތ ން  އަށް  1000.00އިއ ލާނާއި  ރ ފިޔާ(  )އެއްހާސް  ރ 

 ވިއްކ މަށް ފާސްކ ރ ން. 
 

ކޮމިއ ނިޓީ ސެންޓަރގެ މ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލާއި ާޕކިސްތާނ  އެމްބަސީ ގ ޅިގެން އިމާރާތްކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ނިންމ ނ ގޮތް:  
އަދި ކޮން ސްޕެސިފިކޭޝަން  ތައްޔާރ ކޮށް،ޓެކްނިކަލް  ތައްޔާރ ކޮށްދީ،ީބއޯކިއ   ޑްރޯވިންގ  ޑިޒައިންކޮށް،ޑީޓެއިލް  ސެޕްޓް 

ނަންަބރ: ކ ރި  ހޯދ މަށް  ފަރާތެއް  ތައްޔާރ ކޮށްދޭނެ  ޑޮކިއ މެންޓްސް   236-IED/236/2022/15(IUL)ޓެންޑަރ 
 ނިންމަމެވެ.  ރ )އެއްހާސް ރ ފިޔާ( އަށް ވިއްކ މަށް  1000.00އިއ ލާނާއި ގ ޅޭގޮތ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ިބޑްފޮތް 

 
 

  


