
  

 

 

          

 

 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  18ވަނަ ދައ ރ ގެ    4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

 2022މާރިޗ     02
 

 މ. އަތޮޅ ގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކ ންފ ނި އ ފެއްދ މާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. :   ޅ ން ހ ށަހެ  .1
 

  އެންމެހައި މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިންމާ   ށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ އިދާރީ އ ފެއްދ މަ  ކ ންފ ނި  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް   އަތޮޅ ގެ .  މ  ނިންމ ނ ގޮތް:  
 ރަޖިސްޓްރީކ ރ މަށް ފޮނ ވ މަށް ނިންމ ނެވެ.  އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 
ހަ   : ޅ ން ހ ށަހެ  .2 ފަރިއްކޮޅ   ތެރެއިން  ބޭއްފ ޅ ންގެ  ތިއްބަވާ  ކ އްޔަށް  ގައި  ސްޓޭޓްހައ ސް  އެދޭފަރާތްތަކަށް  މ.އަތޮޅ   މަޖައްސަން 

 ކޮށް އ ޞޫލް ފާސްކ ރ ން. ފަރިއްކޮޅ  ހަމަޖެއްސ މ ގެ ޑްރާފްޓްއާ ގ ޅޭ މަޝްވަރާ 
 

  އެދޭފަރާތްތަކަށް   ހަމަޖައްސަން  ފަރިއްކޮޅ    ތެރެއިން  ބޭއްފ ޅ ންގެ  ތިއްބަވާ   ކ އްޔަށް  ގައި  ސްޓޭޓްހައ ސް  އަތޮޅ  .މ  ނިންމ ނ ގޮތް:  
 ސްލާޙްތަކާއެކ  ފާސްކ ރ މަށް ނިންމ ނެވެ. ލް އިއ ޞޫ ހަމަޖެއްސ މ ގެ ފަރިއްކޮޅ 

 
މ ލަ :   ޅ ން ށަހެ ހ   .3 މ.  ލިންކޭޖް/  އެމްޕަވަރމެންޓް  "ޖަމްޢިއްޔާތަކ ގެ ކޮމިއ ނިޓީ  ރާވާފައިވާ  ގެންދިއ މަށް  ކ ރިއަށް  އިން    އް، 

 ންމ ން.  ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނި މާހާސިންތާ" އާއި ގ ޅިގެން އެ ޖަމްއިއްޔާއިން އެދޭ ކަންކަމާއި 
 

  އެމްަޕވަރމެންޓް   ޓީކޮމިއ ނި،  މީހ ން ބިނާކ ރ މާއި، މީހ ން ތަމްރީންކ ރ މަށްޓަކައި ހިންގާ ްޕރޮގްރާމްއެއްގެ ގޮތ ން  ނިންމ ނ ގޮތް:  
މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލާއި ގ ޅިގެން،  ރާވާފައިވާ "ޖަމްޢިއްޔާތަކ ގެ މާހާސިންތާ"    ގެންދިއ މަށް   ކ ރިއަށް  އިން   މ ލައް، .  މ  /   ލިންކޭޖް 

ގޮތްތަކެއް މައްޗަށް  ދެފަރާތ ން އެއްބަސްވާ  ންސިލްގެ  "ޖަމްއިއްޔާތަކ ގެ މަހާސިންތާ" މިކައ   އްގައި ސޮއިކ ރެވިގެން، ފަހ މްނާމާއެގެ 
 އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާގޮތަށް ނިންމ ނެވެ.  އެހީތެރިކަމާއެކ  

 
ޔޫތް :   ޅ ން ށަހެ ހ   .4 ހޯދ މަށްއެދިފަ ސޮސައިޓީ ފޯރ  ބޯޅަ  ވޮލީ  ޓީމްއަށް  ވޮލީ  މ ލީ  މ ލި، އިން  / މ.  އެންހޭންސްމަންޓް  އިވާތީ،   

 އެކަމާއި ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. 
 

ރިކަން  ށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެމްޢިއްޔާތަކ ން، އިޖ ތިމާޢީ އަދި ކ ޅިވަރ  ކަންކަމަކްލަބް ޖަ  ނިންމ ނ ގޮތް:  
ތައްޔާރ ކޮށް އާއްމ ކ ރ މަށާއި، އަދި މިވަގ ތ  މިފަދަ ކަންކަމަށް އެހީދިނ މާއި ގ ޅޭ  މަސްދ ވަސް ތެރޭގައި    2ދިނ މާގ ޅޭ އ ޞޫލެއް  
.  މ /    ންހޭންސްމަންޓްއެ   ޔޫތް  ފޯރ  އިޓީސޮސަ،  ދިވަޑައިގެންފައިވާ އެހީތެރިކަން ދެވެންނެތްކަމަށްމ ން، އެއ ޞޫލެއް ހެދިފައިނެތ 

 ށް އެންގ މަށް ނިންމ ނެވެ. އަމ ލި
 



  

 

 

          

 

 

ސްޕޯޓްސް  :   ޅ ން ށަހެ ހ   .5 ފަ ގެލެކްސީ  ގެ  މ ލި  މ.   / ނިންމާފައިވާ  ކްލަބް  ބާއްވަން  ހާއްސަކޮށްގެން  އަތޮޅަށް  މ.  ރާތ ން 
މަ  ގ ޅޭގޮތ ން  އެކަމާއި  އެދިފައިވާތީ،  އެހީތެރިކަމަށް  ފައިސާގެ  ބޭއްވ މަށް  ޗެލެންޖް"  ފ ޓްސަލް  ގޮތެއް "އެސްޑެއްލާ    ޝްވަރާކޮށް 

 ނިންމ ން. 
 

މްޢިއްޔާތަކ ން، އިޖ ތިމާޢީ އަދި ކ ޅިވަރ  ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގޭ ްޕރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިކަން  ކްލަބް ޖަ  ންމ ނ ގޮތް:  ނި 
އި ގ ޅޭ  ތައްޔާރ ކޮށް އާއްމ ކ ރ މަށާއި، އަދި މިވަގ ތ  މިފަދަ ކަންކަމަށް އެހީދިނ މާމަސްދ ވަސް ތެރޭގައި    2ދިނ މާގ ޅޭ އ ޞޫލެއް  

ހެދިފައިނެތ އ ޞޫލެ އެއް  އެހީތެރިކަން ދެވެންނެތްކަމަށް،  މ ން،  މ ލި  ދިވަޑައިގެންފައިވާ  / މ.  ކްލަބް    އަށް ގެލެކްސީ ސްޯޕޓްސް 
 އެންގ މަށް ނިންމ ނެވެ. 

 
 

 


