
  

 

 

          

 

 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  12ވަނަ ދައ ރ ގެ    4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

 2022  އޭޕްރީލް   27
 

މެއި    15އިން    2022މެއި    08ދ ވަހ ގެ )   06ކައ ންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ނިމާލް    ހ ށަހެޅ ން: .1
 މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން.   މާއި ފައިވާތީ، ޗ އްޓީ ދިނ  އިގެން ވަޑަ އަށް( ޗ އްޓީއަކަށް އެދި 

 

އިން   8މެއި    2022  ،ގޮތަށް   އިވާވަޑައިގެންފައެދި  ނިމާލް  މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލް  ރައީސް  ކައ ންސިލްގެ  ނިންމ ނ ގޮތް:
 އް ދިނ މަށް ނިންމ ނެވެ. ޗ އްޓީއެދ ވަހ ގެ  6 އަހަރީޗ އްޓީން ،އަށް 15މެއި  2022

 

މަޝްވަރާކޮށް    މެދ  ކާ ބާއްވާނެ ތާރީޚަ   އާން މ ބާރާތް ޤ ރް   ލްގެ ކައ ންސި   ތޮޅ  އަ މ.  ގެ  ވަނަ އަހަރ    2022   ހ ށަހެޅ ން: .2

 ންމ ން. ގޮތެއް ނި 
 

މ. އަތޮޅ ގެ ސްކޫލްތަކ ގެ ޕްރިންސިޕަލ ންނާއެކ  ޭބއްވ ނ  މަޝްވަރާ ަބއްދަލ ވ މ ގައި މަޝްވަރާކ ރެވ ނ  ނިންމ ނ ގޮތް:  

ގެ    15ޓޯަބރ މަހ ގެ  ކްއޮ  2022  ،އާން މ ާބރާތްޤ ރް  ލްގެންސިކައ   އަތޮޅ މ.  ވަނަ އަހަރ ގެ    2022ގެމަތިން،  ގޮތ 
  ނިންމ ނެވެ. ން ޭބއްވ މަށްހ ފަ

 
ޕްރޮގްރާމް     ހ ށަހެޅ ން: .3 ދަރ ސް  "އަތޮޅ   އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ  އައްޝަ 2022މ.  ގެންގޮސްދެއްވާ  ކ ރިއަށް  އިޚް  " 

   ންމ ން. ށް ގޮތެއް ނި އަޙްމަދ  ޚާލިދ އަށް އެލަވަންސް އެއް ދިނ މާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކޮ 
 

ޕްރޮގްރާމް  ދަ  އަތޮޅ "  އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ.  މ    ނިންމ ނ ގޮތް: އައްޝައިޚް  2022ރ ސް  ގެންގޮސްދެއްވާ  ކ ރިއަށް   "
ޚާލި ދަރ ސްއެލަވަންސް  ދަށްއަޙްމަދ   ގޮތ ގައި،  ކޮންމެ  ގެ  މަގ ން  @ރ00500.ދ ވަހަކަށް  ދެއްވާ            ޖ މްލަ   ގެ 

 ދިނ މަށް ނިންމ ނެވެ. ޔާ( ފިރ.)ހަތަރ ހާސްރ 004000.
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    18އިން    14މެއިމަހ ގެ    2022    ހ ށަހެޅ ން: .4 ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭއްވ މަށް  ގައި  މ ލީ  މ.  އަށް 

މާލީ    ލ ން ކ ރ މ ގައި، މ ލީކައ ންސި   ރާޅާއެޅ މ ގެ ޤައ މީ ލީގ  "އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ދިވެހި ސާރފް ލީގ " ގެ ތައްޔާރީތައް 
 މ ން. ގޮތެއް ނިން   ރާކޮށް މަޝްވަ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާއިމެދ   

 



  

 

 

          

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   18އިން    14މެއިމަހ ގެ    2022  ނިންމ ނ ގޮތް: ހަމަޖެހިފައިވާ  ޭބއްވ މަށް  ގައި  މ ލީ  މ.  އަށް 
ލީގ "   ސާރފް  ދިވެހި  "އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ  ލީގ   ޤައ މީ  ވަޑައިގަންނަވާރާޅާއެޅ މ ގެ  ޭބ  އަށް  ޓީމްގެ  ފ ޅ ން ހޯސްޓިންގ 

ސްމ.    ތިއްެބވ މަށް ހައ ސްއަތޮޅ   ދިނ މަށާ  8އިން  ޓޭޓް  ނ ލައި  އަގަކާއި  އެއައި،  ކޮޓަރި  ރާޅާ  ކަންކަން ޅ ދި  މ ގެ 
ެބހެއްޓ  ސަރަހައްދ ގައި  ޭބނ ންވާ    10ރގެ  ލީޓ120ަމަށް  ހިންގަމ ންދާ  ގަތ މަށް  ޑަސްިބން 

 ވެ.ށް ނިންމ ނެދިނ މަ ލަށްޔާ( މ ލީކައ ންސި)އަށާރަހާސްރ ފިރ.18000.00
 

ސަރ ކާރ    ހ ށަހެޅ ން: .5 މ. ގެ ޕާކިސްތާނ   އެހީގައި  ކޮމި     ބިނާކ ރާ  ސެން މ ލީގައި  ދޫކ ރާ  ޢިމާރާތްކ ރ  ޓަރ  އ ނިޓީ  މަށް 
 ބިމާއި ގ ޅޭ އެއްބަސްވ މާއި މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން.  

 

ޭބނ ންވާ  މަށް  ިބނާކ ޓަރ  އ ނިޓީ ސެންކޮމި  ކ ރާރާތްޢިމާމ ލީގައި    ޕާކިސްތާނ  ސަރ ކާރ ގެ އެހީގައި މ.  ނިންމ ނ ގޮތް:

އެއްވެސް  ިބން   ކައ ންސިލަށް  އަތޮޅ   އެދި  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނ ނ ލާ  އަގަކާމ.  ންސިލްއިން އަތޮޅ ކައ މަށް 
 ށަހެޅ މަށް ނިންމ ނެވެ. މ ލީކައ ންސިލަށް ހ 

 

އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ    ހ ށަހެޅ ން: .6 ދައ ރ ގެ ތަ ހަ މ.  ބައްދަލ ވ މ ގެ    19،18،17،16،14  ރ ވަނަ  އާއްމ   ވަނަ 
 ފާސްކ ރ ން.   ތައް ޔައ މިއްޔާ 

 

އަތޮޅ   ތް:ނިންމ ނ ގޮ ހަތަރ މ.  ދައ ރ ގެ  ކައ ންސިލްގެ   ގެަބއްދަލ ވ މ   އާއްމ ވަނަ    19،18،17،16،14،20ވަނަ 

 ނިންމ ނެވެ.ފާސްކ ރ މަށް  ތައްޔައ މިއްޔާ

 


