
  

 

 

          

 

 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  20ވަނަ ދައ ރ ގެ    4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

 2022  އޭޕްރީލް   06
 

 އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ޤަރާރ  ފާސްކ ރ ން. ބޭންކް އެކައ ންޓް އޮޕްރޭޓްކ ރ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން    ހ ށަހެޅ ން: .1
 

ކައ ންސިލ ން ހ ށަހަޅާފައިވާ   ،ން އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ޤަރާރ ޭބންކް އެކައ ންޓް އޮޕްރޭޓްކ ރ މާއި ގ ޅޭގޮތ   ނިންމ ނ ގޮތް:

 ވ ނެވެ.ފާސްކ ރެގޮތަށް 
 

 އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ އައ  އިދާރީ އޮނިގަނޑ  ފާސްކ ރ ން.    ހ ށަހެޅ ން: .2
 

އެސް.  ޓީ.އެމް.އެސްނިންމ ނ ގޮތް:   މަޝްވަރާކ ރެވިފައިނ ވާތީ  އަލ ން ގަ  ޓީ.އެމް.ގައި  މަޝްވަރާކ ރެއްވ މަށްފަހ   އި 

 ނިންމ ނެވެ.  ޅ މަށްހ ށަހެ
 

  އައ  ޑްރާފްޓް އެކ ލަވާލ ން.  އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ލޯންޗް ދޫކ ރ މ ގެ އ ޞޫލް އާމެދ  މަޝްވަރާކޮށް    ހ ށަހެޅ ން: .3
 

ަބއްދަލ   އ ޞޫލް  ދޫކ ރ މ ގެ  ލޯންޗް  އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ  ނިންމ ނ ގޮތް:   ފިޒިކަލް  ާބއްވައިގެން ވ މެއެކ ލާލ މަށް  އް 
 . ވާލ މަށް ނިންމ ނެވެޞޫލ  އެކ ލަމަޝްވަރާކޮށް އަލ ން އ 

 

 ވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ނެ ތާރީޚްއަކާމެދ  މަޝް ވަނަ އަހަރ ގެ އަތޮޅ  ޤ ރ އާން މ ބާރާތް ބާއްވާ   2022   ހ ށަހެޅ ން: .4
 

ންމާނީ  ނި  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ތާރީޚްއަކާމެދ   ާބއްވާނެ  މ ާބރާތް  ޤ ރ އާން  އަތޮޅ   އަހަރ ގެ  ވަނަ  2022  ނިންމ ނ ގޮތް:
އެއް ކަމަށާއި ޙް  ޭބއްވ މަށްފަހ  ސްކޫލްތަކަށް އެންމެފަސޭހަވާނެ ތާރީ  އެއް  އެކ  މީޓިންގ ޕްރިންސިޕަލ ންނާކ ގެސްކޫލްތަ

ހ ށަހެޅ މ ގެ  ފ ރ ޞަތ  ދިނ މަށްފަހ   މ ާބރާތް ާބއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅ މ ގެ ކަންތައް ކ ރިއަށް ގެންދާނީ ޕްރޮޕޯސަލް 
 ވެސް ނިންމ ނެވެ.މަށްށް ކަ ރަށަކަހ ށަހެޅިއެންމެ ރަނގަޅ  ހ ށަހެޅ މެއް 

 

 ޚްއަކާމެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ވަނަ އަހަރ ގެ އަތޮޅ  ވޮލީ މ ބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީ   2022   ހ ށަހެޅ ން: .5
 

މަޝްވަޝަނާއެސޯސިއޭ  ވޮލީޯބޅަ  ނިންމ ނ ގޮތް: މ ާބރާތް   2022  ރާކ ރ މަށްފަހ އި  ވޮލީޯބޅަ  އަތޮޅ   އަހަރ ގެ  ވަނަ 

 ނެވެ. ޅ މަށް ނިންމ އް ކަނޑައެއެ ޙްތަރީާބއްވާނެ 
 



  

 

 

          

 

  ތާރީޚްއަކާމެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ވަނަ އަހަރ ގެ އަތޮޅ  ފ ޓްބޯޅަ މ ބާރާތް ބާއްވާނެ   2022  ހ ށަހެޅ ން: .6
 

އެސޯސިއޭ  ނިންމ ނ ގޮތް: މަޝްވަޝަނާފ ޓްޯބޅަ  މ ާބރާތް   2022  ރާކ ރ މަށްފަހ އި  ފ ޓްޯބޅަ  އަތޮޅ   އަހަރ ގެ  ވަނަ 
 މަށް ނިންމ ނެވެ. އެއް ކަނޑައެޅ  ޙްރީތަ ާބއްވާނެ

 

ރާ އާއި ގ ޅިގެން  އެމްޕަވަރމަންޓް ލިންކޭޖް )ސެލް( ޖަމިއްޔާއާއި މ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާ ކޮމިޔ ނިޓީ    ހ ށަހެޅ ން: .7
 " ބާއްވާނެ ތާރީޚްއަކާމެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. 2022ހިންގޭ ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަހާސިންތާ  

 

އާއި މ.އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ގ ޅިގެން ކޮމިޔ ނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ލިންކޭޖް )ސެލް( ޖަމިއްޔާ  ގޮތް:މ ނ  ނިން 
މަހާސިންތާ  "ހިންގޭ   ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ތާރީޚްއަކާމެދ   2022ކެޕޭސިޓީ  ާބއްވާނެ  ވާހަކަ    "ސެލް""  ޖަމިއްޔާއާއި 
 މަށް ނިންމ ނެވެ.  ޭބއްވ ތާ ންތާގައި މަހާސިފްށްފަހ  މެއި މަހ ގެ ފަހ  ހަދެއްކ މަ

 

ގ ޅޭ   އެހީގައި މ.މ ލީގައި ބިނާކ ރާ ކޮމިއ ނިޓީ ސެން ޕާކިސްތާނ  ސަރ ކާރ ގެ   ހ ށަހެޅ ން: .8 ޓަރ އެޅ މަށް ދޫކ ރާ ބިމާއި 
 އެއްބަސްވ މާއި މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން.  

 

ޓަރ އެޅ މަށް ދޫކ ރާ ިބމާއި ގ ޅޭ އ ނިޓީ ސެންކޮމި  ޕާކިސްތާނ  ސަރ ކާރ ގެ އެހީގައި މ.މ ލީގައި ިބނާކ ރާ ނިންމ ނ ގޮތް:

ފޮނ ވާފައިވާ  ން،ވ އެއްަބސް ކައ ންސިލ ން  މ ލީ  ފޮނ ވ މަށްފަހ     ޑްރާފްޓް  މިހާރ   މެމްަބރ ންނަށް    ދެން ކައ ންސިލް 
 ރ މަށް ނިންމ ނެވެ. ަބއްދަލ ވ މަކަށް އެޖެންޑާ ކ ލް ންސިއޮންނަ ކައ 

 

ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ    19،18،17،16،14ރ ވަނަ ދައ ރ ގެ  ތަ ހަ މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ    ހ ށަހެޅ ން: .9

 ފާސްކ ރ ން. 

 

އަތޮޅ   ނިންމ ނ ގޮތް: ހަތަރ މ.  ދައ ރ ގެ  ކައ ންސިލްގެ  ަބއްދަލ ވ މ   19،18،17،16،14ވަނަ  އާއްމ   ގައި ވަނަ 

ޖަލްސާ  ފައިވާލައްވާަބއިވެރިވެ ގެ  މިއަދ   މެމްަބރ ން  ހާޟިރ ަބއެއް  އަތޮޅ   އިނެތ މ ން،ފަވެއަށް  ކައ ންސިލްގެ މ. 
ދައ ރ ގެ   ަބއްދަލ ވ މ   19،18،17،16،14ހަތަރ ވަނަ  އާއްމ   ފާސްކ ރ މަށް    ގެވަނަ  އަންނަ   ދެންޔައ މިއްޔާ 

 އެޖެންޑާކ ރ މަށް ނިންމ ނެވެ. ޖަލްސާއަކަށް 

 


