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ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
•

ލކުރާނެ ފަރާތެއް
ތކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާ ު
ހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ަ
ރމަށް ބިޑް ު
ހުށަހެޅުން :އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކު ު
ކަނޑައެޅުން.

•

ޅ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :އަތޮ ު

•

ނިންމުނު ގޮތް :އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ
ޓން ނިންމާފައިވާ
ނންމެވީ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމި ީ
ި
ނ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު
ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތު ް
ށހެޅި ކަމުގައިވީނަމަވެސް
ބލާއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް ވާތީ  3ފަރާތުން ބިޑަށް ހު ަ
ނިންމުމަށް ަ
 1ފަރާތުގެ ބިޑް ސައްޙަ ނޫންކަމަށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވުމާއެކު މި ޕްރޮޖެކްޓަށް  3ފަރާތުގެ ބިޑް
ތކަށް މަސައްކަތް
ނތީ އަތޮޅުގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް އަލުން އިއުލާންކޮށް ބިޑް ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާ ަ
ހޯދުމަށް ފެން ާ
ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
ދރާގެ ވޭރު
ހ  13.00ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އި ާ
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ބއްވި ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ދައުރުގެ  66ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުންނެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
•

ޢލާނާގުޅިގެން ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،
ހުށަހެޅުން :ރަހަނު ލާންޗަށް އިންޖީނު ގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ އި ު
އިންޖީނު ގަންނާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން

•

ޅ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރިޟްވާން ޢަބްދުﷲ
ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް :އަތޮ ު

•

ހޅި ފަރާތްތަކުގެ
ވ އިޢުލާނާގުޅިގެން ބިޑް ހުށަ ެ
ނިންމުނު ގޮތް :ރަހަނު ލާންޗަށް އިންޖީނު ގަތުމަށް ކޮށްފައި ާ
ތެރެއިން ،އިންޖީނު ގަންނާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ނިންމެވީ ބިޑް އިވެލުއޭޓް
ތށް އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  2އިންޖީނު ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާގޮ ަ
ށ ބިޑުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  15000/-ރުފިޔާ
ލ ކުރުމަ ް
ނ އިންޖީނު އިންސްޓޯ ް
 709300/ރުފިޔާގެ ތެރެއި ްށ
ނޖީނު ގަތުމަ ް
އުނިކޮށް  694300/-ރުފިޔާއަށް އެލިޔާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން  2އި ް
ފެންނަކަމަށާއި އަދި ވޭމަންޑޫގައި ލާންޗު ބާއްވާގެން ލާންޗުގައި އިންޖީނު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އ މިފައިސާ ފައްސިޔަ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ޚަރަދު
އކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާ ި
ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި މަސަ ް
ކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައެވެ.
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