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 .1މި އިދާރާގެ ބައެއް އިދާރީ ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓް ކޯޑްތަކުގައި ނެތުމުން އެ ކޯޑްތަކަށް އިތުރުކުރަން
ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބޖެޓްގެ ކޯޑު ތަކުގައި ނެތުމުން
ބނުންވާ ފައިސާ ަ
ބއެއް އިދާރީ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ޭ
މިއިދާރާގެ ަ
ބޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ބނުންވާ ފައިސާ ަ
އެ ކޯޑުތަކަށް އިތުރުކުރުމަށް ޭ
ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ކޯޑުން 126,549.00
ބސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވައެއް) ރުފިޔާ އުނިކޮށް ތިރީގައިވާ އައިޓަމްތަކަށް އިތުރުކުރުމަށެވެ.
(އެއްލައްކަ ސައް ީ
ބރު
ކޯޑުނަމް ަ

އިތުރުކުރި

އައިޓަމް ތަފްޞީލް

ޢަދަދު

223002

އިލެކްޓްރިކް ފީ ގެ އައިޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް

42,000.00

222001

ލިޔެކިއުމުގެ އައިޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް

20,000.00

222011

ދޮރުފޮތި ،މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަ ފޮތީގެ އައިޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް

6,500.00

222999

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތީގެ އައިޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް

6,000.00

423002

ޕްލާންޓް،މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސްގެ އައިޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް

2,049.00

222003

ތެޔޮފަދަ

ފިއުލްގެ

ގޮތުގައި

ބނުންކުރެވޭ
ޭ

ތަކެއްޗާއި

އިންޖީނު

ތަކެތި

އައިޓަމަށް

50,000.00

އިތުރުކުރުމަށް
ޖުމްލަ

126,549.00

]
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 2022ވަނަ އަހަރުގެ  26ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  05ކައުންސިލަރުންގެ
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަ
ބވި  04ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ބއިވެރިވެ ލެއްވެން ތިއް ެ
ތެރެއިން ވޯޓުގައި ަ
 .2މި އިދާރާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބު ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް
މި އިދާރާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަ ު
ބ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި ފައުންޑަރ
ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ،މިއިދާރާގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަ ު
ބރާހީމް ޝަރީފް ،އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަޙްމަދު ރަފީޢު
ބރުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އި ް
މެމް ަ
ބރާހީމް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.
އަދި އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ފަރީދާ އި ް
މި

މައްސަލަ

މިގޮތަށް

ނިންމާފައިވަނީ

ޖަލްސާގައި

ބއިވެރިވެ
ަ

ވަޑައިގެންނެވި

05

ބވި  04ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ބއިވެރިވެ ލެއްވެން ތިއް ެ
ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ަ
 06އޮކްޓޫބަރ 2022
މަޤާމާއި ނަން

#

ސޮއި

ތާރީޚް

01

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ މުޙައްމަދު

06.10.2022

02

ބރައީސް
ކައުންސިލްގެ ނައި ު

ބދުﷲ ވަޙީދު
ޢަ ް

06.10.2022

03

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

ޢަލީ އަޙްމަދު

06.10.2022

04

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

ބދުލްޙަމީދު އާދަމް
ޢަ ް

06.10.2022

05

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

އަޙްމަދު އަސްލަމް

06.10.2022

06

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

މޫސާ އަޙްމަދު
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