
  

 

 

          

 

 

 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  22ވަނަ ދައ ރ ގެ    4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

 2022  މެއި   11
 

އަތޮޅ    ހ ށަހެޅ ން: .1 އެއްގަމާއި     މ.  ޢިމާރާތްތަކާއި،  ދަށ ގައިވާ  ބެލ މ ގެ  އިދާރާގެ  އެ  އާއި،  އިދާރާ  ކައ ންސިލްގެ 
ތަކެތީގެ   އެހެނިހެންވެސް  ފަހަރާއި،  އ ޅަނދ   އ ޞޫލް ކަނޑ ގެ  ބެލެހެއްޓ މ ގެ  ހަވާލ ކ ރ މާއި،  އާމެދ   ތަޅ ދަނޑި 

 މަޝްވަރާކޮށް އ ޞޫލް ފާސްކ ރ ން. 
 

އެއްގަމާއި    މ. އަތޮޅ   ނިންމ ނ ގޮތް: ެބލ މ ގެ ދަށ ގައިވާ ޢިމާރާތްތަކާއި،  ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ އާއި، އެ އިދާރާގެ 
ތަޅ ދަނޑި ތަކެތީގެ  އެހެނިހެންވެސް  ފަހަރާއި،  އ ޅަނދ   އ ޞޫލް  ކަނޑ ގެ  ބެލެހެއްޓ މ ގެ  އަށް   ހަވާލ ކ ރ މާއި، 

އިތ ރ ކޮށް  ޕޮއިންޓެއް  ޙަވާލ ކ ރ މަށް،  ތަޅ ދަޑިތައް  އަތޮޅ ކ ރި(  އަދި  )އަތޮޅ ވެހި  ޢިމާރާތްތަކ ގެ  އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ 
  މަށް ނިންމ ނެވެ. އ ޞޫލް ފާސްކ ރ 

 

އެކްސްޕޯ    ހ ށަހެޅ ން: .2 އެންޑް  ކޮންވެންޝަން  އެޗް.އާރ  ސެކްރެޓަރީ  2022ނޭޝަނަލް  މިއިދާރާގެ  ސެމިނަރގައި   "

އިން   އެޑްމިން.އެޗްއާރ  މިއިދާރާގެ  ގޮތ ން  ގ ޅޭ  ބައިވެރިކ ރ މާއި  އެގްޒެކެޓިވް  ސީނިއަރކައ ންސިލް  އަދި  ޖެނެރަލް 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ހ ށަހަޅާފައިވާ މަޝްވަރާކަރ ދާހާއި މެދ   
 

އެކްސްޕޯ  ނޭޝަނަލް  ނިންމ ނ ގޮތް:   އެންޑް  ކޮންވެންޝަން  މިއިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ  2022އެޗް.އާރ  " ސެމިނަރގައި 
ދަތ ރ    ،މަޑޭޝަންށާއި އަދި އެޭބފ ޅ ންގެ ކޮއްތ ، އެކަޖެނެރަލް އަދި ސީނިއަރކައ ންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ަބއިވެރިކ ރ މަ

 ކ ރ މަށް ނިންމ ނެވެ.  ދ  ޚަރަރާގެ ަބޖެޓ ން މިއިދާ މާލިއްޔަތ  ޤަވާއިދ ގައިވާގޮތަށްަބއިވެރިވ މ ގެ ފީ އަދި ފައިސާ 
 

ވަނަ އަހަރ ގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ނަރ ހ ންގެ ދ ވަސް އަތޮޅ  ފެންވަރ ގައި ފާހަގަކ ރާނެ ގޮތަކާއި    2022   ހ ށަހެޅ ން: .3
 ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. 

 

ކޮންމެ  އަތޮޅ ގެ  ންވަރ ގައި   ފެއަތޮޅ   "ންގެ ދ ވަސްަބއިނަލް އަޤްވާމީ ނަރ ހ "ވަނަ އަހަރ ގެ    2022  ނިންމ ނ ގޮތް:  

  މަރ ކަޒ  ޞިއްޙީ    /  ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް)  މަރ ކަޒ އެރަށެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ    ރ މަށް،އްގައި މިދ ވަސް ފާހަގަކ ރަށެ

މ ވައްޒަފ ންނާއި،  ގެ    (ހެލްތްޕޯސްޓް  / އިދާރާގެ    އެރަށެއްގެއަދި  ހ ރިހާ  މ ވަކައ ންސިލްގެ  އްޒަފ ން ހ ރިހާ 
މިދ ވަސް  ަބއިވެރިވާ ރަށެއްގައި  ކޮންމެ  މަގ ން  60.00މީހަކަށް    ފާހަގަކޮށް،ގޮތަށް،  ރ ފިޔާގެ  )ފަސްދޮޅަސް(  ރ. 

 ނިންމ ނެވެ.   ޭބއްވ މަށް މި ޑިނަރނައިޓް  އްގެގޮތ ގައިޑިނަރނައިޓެ އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ ފަރާތ ން ދެއްވާ  ޚަރަދ ކޮށްގެން


