
  

 

 

          

 

 

 
 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  30ވަނަ ދައ ރ ގެ    4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

 2022އޮކްޓޫބަރ    51
 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ވަނަ އަތޮޅ  ވޮލީބޯޅަ މ ބާރާތް ބޭއްވ މާ ގ ޅޭގޮތ ން    2022މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ  ހ ށަހެޅ ން:   .1
 
މ ބާރާތް  ވަ  2022ލްގެ  އަތޮޅ ކައ ންސި .  މ  ނ ގޮތް: މ  ނިން  ވޮލީބޯޅަ  އަތޮޅ   ފެށ މަށާއި،   26ޑިސެމްބަރ    2022ނަ   ގައި 

  ހ ޅ ވާލ މަށާއި އަދި ފ ރ ޞަތ   ތްތަކަށް  ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަހ ރިހާ ކައ ންސިލްތަކަށް އަދި  މ ބާރާތ ގައި ބައިވެރިވ މަށް އަތޮޅ ގެ  
ހ ްޕރޮޕޯސަލްއެ  އެންމެ ރަގަޅ  މ ބާރާތް ބާއްވާނީ، އިއ ލާން ކ ރެވިގެން   ކައ ންސިލްއަށައް  ބޯޅަ މ ބާރާތް  ކަމަށާ ކ ން  ހަޅާ  ވޮލީ  އި 

މ ހޯ ހިންގ މަށް ސްކ ރ މަށާއި  ބަޖެޓ ން    ބާރާތް  ކ 100000.00މިކައ ންސިލްގެ  ޚަރަދ   ރ ފިޔާ(  )އެއްލައްކަ  މީގެ  ރ.  ރ މަށާއި، 
ޓީމްއަށް  ގައި  ތެރޭ ޗެމްޕިއަން  ޑިވިޝަންގެ  )ފަނަރަހާސްރ ފިޔ15000.00ާދެ  ޓީމްއަށް  ރ.  ރަނަރަްޕ  ޑިވިޝަންގެ  ދެ  އަދި   )

، އަދި މ ބާރާތ ގައި ބައިވެރިވ މަށް ކޮންމެ ޓީމްއަކ ން ފީ އެއްގެ ގޮތ ގައި  ރ ފިޔާ( ދިނ މަށާއިހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަރ. ) 7500.00
މ ބާރާތް ހިންގ މަށް  ކީ ހޯސް ކ ރާ ކައ ންސިލްއަކަށް  ށާއި އަދި މިފައިސާއަކަމަރ. )އެއްހާސް ރ ފިޔާ( ދައްކަން ޖެހޭނެ 1000.00
 ގައި ނިންމ ނެވެ. ސާއެއްކަމ ދެވޭނެ ފައި

 
ގެ  ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އ މްރާ ދަތ ރ    1ވަނަ މ. އަތޮޅ  ޤ ރ އާން މ ބާރާތ ން  24ހ ށަހެޅ ން:  .1

 ގޮތަކާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކ ރ ން.   ސާ ޙަވާލ ކ ރާނެ ފައި 
 

ށް  ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ އ މްރާ ދަތ ރަ  1 މ. އަތޮޅ  ޤ ރ އާން މ ބާރާތ ން  ނަ ވަ  24ނިންމ ނ ގޮތް:  

 ރ މަށް ނިންމ ނެވެ.  ށް ޙަވާލ ކ ށް އެ ދަރިވަރަހާވެސް އަވަހަކަރ. )ފަންސަވީ ހާސް ރ ފިޔާ( ދިނ މަށާއި އަދި މިފައިސާ ވ25000.00ީ
 

ގޮތ ން ހ ށަހެޅ ން:   .2 ވ މ ގެ  އެހީ  ޕާކިސްތާން    ޕާކިސްތާނަށް  އެހީ،  ލިބ ނ   ފޮށިތަކ ން  ފަންޑ   ބެހެއްޓ ނ   ރަށްރަށ ގައި  މިއަތޮޅ  
 ޙަވާލ ކ ރާނެ ގޮތަކާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން.   ހައިކޮމިޝަނާއި 

 
  2022  އެހީ،   ލިބ ނ   ފޮށިތަކ ން  ފަންޑ   ހެއްޓ ނ ބެ  ރަށްރަށ ގައި  މިއަތޮޅ   ގޮތ ން  ވ މ ގެ  އެހީ   ާޕކިސްތާނަށް  ނިންމ ނ ގޮތް: 
އި  ހައިކޮމިޝަނާ  ާޕކިސްތާންފައިސާ  އަދި އެ އެހީގެ  އެކައ ންޓަށް ޖަމާކ ރ މަށާއި،    ވަހ  މިކައ ންސިލްގެވަނަ ދ    23އޮކްޓޫބަރ   

ގެ  ންސިލްގެ ބަޖެޓ ން ކައ ންސިލް ކައ މި  ގެ ޚަރަދ ، މިދަތ ރ މާލެ އަށް ދަތ ރެއް ކ ރ މަށާއިޓަކައި މިކައ ންސިލްއިން  ލ ކ ރ މަށްޙަވާ
ގެ ދަތ ރ   ބައިވެރިވެލައްވާ ކައ ންސިލަރ ން  އިތ ރަށްށާއި އަދި ކ ރ މައިބ ރައީސް އަދި ސ. ކައ ންސިލް އެގްޒެކްޓިވްއަށް  ، ނަރައީސް

 . ޚަރަދ  އެ ރަށެއްގެ ރަށ ކައ ންސިލަކ ން ހަމަޖެއްސ މަށް ނިންމ ނެވެ



  

 

 

          

 

 
އަތޮޅ  ސްޓޯރ ( ގެ ނަން ބަދަލ ކޮށް އެތަނަށް ބޭނ ންވާ  ކ ރެވިފައި އަތޮޅ ކ ރީ ގައި ޤާއިމް  ހ ށަހެޅ ން:   .3 ވާ "ދިރެމާލަމް" )ކ ރީގެ 

 ދ ވަހ  ކ އްޔަށް ދިނ މާމެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން.   ތަކެތި ހޯދ މަށްފަހ  

ބަދަލ ކޮށް  އަށް    "ފަހިމާލަމް"   ވާ "ދިރެމާލަމް" )ކ ރީގެ އަތޮޅ  ސްޓޯރ ( ގެ ނަންކ ރެވިފައި  ޤާއިމް  ގައި  އަތޮޅ ކ ރީ  ނިންމ ނ ގޮތް: 
ހޯދ މަށްފަ  ށާއި އަދި  ދ ވަހ  ކ އްޔަށް ދިނ މަ  ރ. )އެއްހާސް ރ ފިޔާ( އަށ1000.00ްކަށް  ހ ، އިވެންޓަތައެތަނަށް ބޭނ ންވާ ތަކެތި 

   މ ނެވެ. ނިން ދިނ މަށް ށް  އ ންސިލްގެ ރައީސަމ ންގެ އިޙްތިޔާރ  ކަން ހިންގާ ޚަރަކާތްތަކަށް ތަން ދޫކ ރ އި ގ ޅިގެކައ ންސިލާ

 

 

 

 


