
  

 

 

          

 

 

   ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ނިންމ ންތައް.  93  ވަނަ ދައ ރ ގެ   4ކައ ންސިލްގެ  މ. އަތޮޅ  

          2023  މާރިޗ    09
 

 ކައ ންސިލްތަކ ގެ މ ވައްޒަފ ންނަށް މާހެފ މެއް ބޭއްވ މާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. ހ ށަހެޅ ން:   .1
 

މާހެފ މެ  ނަށް މ ވައްޒަފ ން  ކައ ންސިލްތަކ ގެ   ނިންމ ނ ގޮތް:  މ ލަކ  ގައި    21މާރިޗ     2023  އްއަތޮޅ ފެންވަރ ގައި  ދ ވަހ   ވަނަ 
ން ތަރައްޤީއަށް  ރ ންނާއި ހ ރިހާ ރަށެއްގެ އަންހެނ ލައަދި ރަށްރަށ ގެ ކައ ންސި  އަތޮޅ ކައ ންސިލްބޭއްވ މަށާއި، މި މާހެފ މ ގައި  

މެމްބަރ ންނާއި،   ކޮމިޓީގެ  ޤާއިމްމަސައްކަތްކ ރާ  ކ އަތޮޅ ގައި  މ ފަރެވި  ހ ރިހާ  ހ ރިހާ  އައިވާ  ވެރިންނާއި  އްސަސާތަކ ގެ 
  ރ ފިޔާ އަށް ވ ރެ ބޮޑ  ނ ވާގޮތަށް   100/-ބޮލަކަށް    ކެއ ން  ، މަށާއިމް ބައިވެރިކ ރ ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ޓީކައ ންސިލްތަކ 

އަދި ރަށްރަށ ންއެހެ  މ ލަކަށް  ހަމަޖެއްސ މަށާއި  ހ ށަ   ން  ބިލް  ކ ރ މަށްފަހ   ގޮތަށް  ދަތ ރަށްވާ  ންހެޅ މ ދަތ ރ   ދޭ  ފައިސާ   
 ންމ ނެވެ.  ނި
 

 ދ ވަސް ފާހަގަކ ރ މާ ގ ޅޭ ގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން. އަތޮޅ  ކައ ންސިލްގެ އަހަރީ  ށަހެޅ ން:  ހ   .2
 

ގޮތ ން    އަހަރީ  ކައ ންސިލްގެ  އަތޮޅ   ނިންމ ނ ގޮތް:  ގ ޅޭ  ފާހަގަކ ރ މާ  ނިމާލްއާއެކ   ދ ވަސް  މ ޙައްމަދ   ރައީސް 
 ނެވެ. ނިންމ ، ފަހ ގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކ ރ މަށް މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ 

 
 ފާންތަރި އެވޯޑް ބާއްވާނެ ތާރީޚްއަކާ މެދ  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމ ން.  ށަހެޅ ން:  ހ   .3

 

 ނެވެ.  މ ނިން  ބޭއްވ މަށް  އިގަ  26އޮކްޓޯބަރ  2023 އެވޯޑް ފާންތަރި ނިންމ ނ ގޮތް: 
 

 ވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ ގެ ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން.   38އަދި    37ވަނަ ދައ ރ ގެ  މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ  ހ ށަހެޅ ން:    .4
 

ދައ ރ ގެ    ނިންމ ނ ގޮތް: ހަތަރ ވަނަ  އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ  ބައްދަލ ވ މ    38އަދި    37މ.  އާއްމ   ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާ  ވަނަ  ގައި 
  38އަދި    37މ. އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ގެ  ތީ،  ވާބަރ ން މިއަދ ގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިނ  އް މެމްބައެ

 ންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކ ރ މަށް ނިންމ ނެވެ.  އޮ ދެން  ޔައ މިއްޔާ ފާސްކ ރ ން ގެވަނަ އާއްމ  ބައްދަލ ވ މ  
 

 
 

  
 

 


