
  

 

 

          

 

 

 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  72ވަނަ ދައ ރ ގެ    4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

 2022  އޮގަސްޓް  10

 
 

ނިމާލް ކަ   އަތޮޅ    މ. ހ ށަހެޅ ން:   .1 މ ޙައްމަދ   އަލްފާޟިލް  ރައީސް  އިން      01  ސެޕްޓެމްބަރ   2022  )   އ ންސިލްގެ 

އެ   ދ ވަހ ގެ    08  ( އަށް  12  ސެޕްޓެމްބަރ   2022 މެދ   ފައިވާތީ ވަޑައިގެން ދި ޗ އްޓީއަކަށް  ދިނ މާއި  ޗ އްޓީ   ،

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. 
 

  01  ސެޕްޓެމްަބރ  2022)  ދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށްއެ  އ ންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  ނިމާލްކަ  ނިންމ ނ ގޮތް:

 ނެވެ. ށް ނިންމ ދިނ މަ އެއްޗ އްޓީ ދ ވަހ ގެ 08އަށް(   12 ސެޕްޓެމްަބރ 2022 އިން

 
މަރާމާތ ކޮށް  ޑިޖި 3ހ ށަހެޅ ން:     .2 ޢިމާރާތް  ހައ ސް  )ސްޓޭޓް  ނިންމ ން.  ގޮތެއް  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ފައިސާ  ކޯޑ ން  ޓްގެ 

މީހ ން ދިރިއ ޅޭގޮތަށް ބިނާކ ރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތ ކ ރ ކ ގެ ކޯޑ ން،    226001  ކޯޑ ކަމ ގައިވާ   ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޙަރަކާތ ގެ 

ފިޓިންގްސް    423001 ބަދަލްކ ރ މާއި   ށް ކޯޑަ ފަރނީޗަރ  ބަޖެޓްގެ ފައިސާ  އަދި    221001،222003،222009  ، 
 ޕްލާންޓް  މެޝިނަރީއާއި އިކްއިޕްމަންޓް ކޯޑަށް ފައިސާ ބަދަލްކ ރ ން(   423002ކޯޑ ން،    228005

 

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ  3ނިންމ ނ ގޮތް:   އިދާރީގޮތ ން  ަބދަލ ކ ރ މަށް  ފައިސާ  ކޯޑ ން  ފާސް  ޑިޖިޓްގެ  ކ ރ މަށް ގޮތާއެއްގޮތަށް 
 . ނިންމ ނެވެ

 
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން    އަހަރ  ދ ވަހ ގެ(   05އަށް އެކ ލަވާލާފައިވާ )   2026އިން  2022ސިލްގެ  މ. އަތޮޅ ކައ ން ހ ށަހެޅ ން:   .3

 އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރިވިއ ކ ރ ން. 

 
  ޕްލޭން  ތަރައްޤީގެ( ދ ވަހ ގެ ރ އަހަ 05)  އެކ ލަވާލާފައިވާ  އަށް 2026 އިން 2022 ގެއަތޮޅ ކައ ންސިލް. މނިންމ ނ ގޮތް: 

 ންމ ނެވެ.އިދާރީގޮތ ން ގެނެސްފައިވާ ަބދަލާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކ ރ މަށް ނި ޕްލޭން ފައިނޭންޝިއަލް އަދި

 



  

 

 

          

 

 
 ވަނަ އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލް އަދި ބަޖެޓް ރިވިއ ކ ރ ން.   2022މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ  ހ ށަހެޅ ން:   .4
 

ވަނަ އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލް އަދި ަބޖެޓް އިދާރީގޮތ ން ގެންނަންޖެހޭ    2022އ ންސިލްގެ  މ . އަތޮޅ ކަ ނިންމ ނ ގޮތް:  

 މަށް ނިންމ ނެވެ. ބަދަލ ތައް ގެނެސް އެގޮތަށް ފާސްކ ރ 

 
ވަނަ އަހަރ ގެ މަސައްކަތ  ތާވަލް އަދި ބަޖެޓްއާމެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް    2023މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ  ހ ށަހެޅ ން:   .5

 ނިންމ ން. 
 

އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ    ނިންމ ނ ގޮތް: ަބޖެޓް    2023މ  އަދި  ތާވަލް  މަސައްކަތ   އަހަރ ގެ    ހ ށަހަޅާފައިވާގޮތަށް   ވަނަ 
 ފާސްކ ރ މަށް ނިންމ ނެވެ. 

 
މ ވައްޒަފ ން  ހ ށަހެޅ ން:   .6 ހާލަތްތަކ ގައި  ޚާއްޞަ  ދިނ މާއި،  އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  އަދި  ފަންނީ  ކައ ންސިލްތަކަށް 

 މ ން. އެހީތެރިވެ ދިނ މ ގެ އ ޞޫލްއާއި މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން ކައ ންސިލްތަކަށް ފޮނ ވައިގެން  

 
މ ވައްޒަފ ން   ނިންމ ނ ގޮތް: ހާލަތްތަކ ގައި  ޚާއްޞަ  ދިނ މާއި،  އެހީތެރިކަން  އިދާރީ  އަދި  ފަންނީ  ކައ ންސިލްތަކަށް 

 ފާސްކ ރ މަށް ނިންމ ނެވެ.  ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާގޮތަށްކައ ންސިލްތަކަށް ފޮނ ވައިގެން އެހީތެރިވެ ދިނ މ ގެ އ ޞޫލް 

 
މަސަ   2022ހ ށަހެޅ ން:   .7 މަޝްވަރާކޮށް  ވަނައަހަރ   ގޮތަކާއިމެދ   ގެންދާނެ  ކޯސް  ޕޭސްޓްރީ  ހިމެނޭ  ތާވަލްގައި  އްކަތ  

 ގޮތެއްނިންމ ން. 
 

  .ކ ރިޔަށް ގެންދިއ މަށް ބޭނ ންވާ މވަނައަހަރ  މަސައްކަތ  ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ޕޭސްޓްރީ ކޯސް    2022  ނިންމ ނ ގޮތް:

ކޮން މއަތޮޅ   ރަށަކަށްވެސް  ަބ  . މެ  ކައ ންސިލް  އިތ ރ   20000.00ޖެޓ ން  އަތޮޅ   އަށްވ ރެ  ރ ފިޔާ(  )ވިހިހާސް  ރ 

އެނ ވާނެގޮތަކަށް   ދިނ މަށާއި،ފައިސާގެ  ހިން  އްގައިރަށެ  އެ  ހީ  އެ  ގ މަށްކޯސް  ޚަރަދ ތައް  ދާ  އްގެ  ރަށެއިތ ރަށް 
 ނިންމ ނެވެ.  ކައ ންސިލަކ ން ކ ރާގޮތަށް ހ ށަހެޅ މަށް

 
 



  

 

 

          

 

 
 

މާ މިނިސްޓްރީ ހ ށަހެޅ ން:   .8 މިއަތޮޅ   އިން  އެގްރިކަލްޗަރ  މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް  އޮފް ފިޝަރީޒް،  ވަރ ވާ  ޅަ   ވެލި 
 ވާތީ، އެކަމާއި މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ނ ވަތަ ކ އްޔަށް ދިނ މާމެދ  ކައ ންސިލްގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިފައި 

 

ވެލި ވަރ ވާ  ޅައަތޮޅ  މާ  ންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެ  ނިންމ ނ ގޮތް:

ކ އްޔަށް   އެރަށް  އެދިފައިވާތީ،  މަޝްވަރާއަކަށް  ކައ ންސިލްގެ  ދިނ މާމެދ   ކ އްޔަށް  ކައ ންސިލަށް    ދިނ މަށްނ ވަތަ 
 ންމ ން. ނި  ނ ފެންނަކަމަށް

 
 


